
Haderslev Stiftskonvent den 7. - 9. juni 2022 på Mommark Handelskostskole
”KLÆDT AF / KLÆDT PÅ - som præst i 2022”

Der er mange forskellige situationer, vi skal tackle i arbejdet som præst, 
men hvad gør vi, når vi føler os mere klædt af end klædt på til situationen?

Med årets program håber vi, at vi både får ny viden og noget at at tænke videre over. 
Vi glæder os til samvær, samtaler, sang og latter - måske nogle også bliver ”hængt til tørre” ;-)

Link til tilmeldingsformular findes på side 3

Tirsdag den 7. juni
Kl. 14.00  Ankomst og indkvartering
    Kaffe/te, kage og frugt

Kl. 14.30  Velkomst
    v/ biskop Marianne Christiansen

Kl. 15.00  Med fjender i lys vi tale
     - det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde
    v/ David Bugge, lektor i teologi, Aarhus Universitet

Det ligger dybt i mennesket at skabe fællesskab og identitet ved at lukke 
andre ude; ingen af os kan sætte sig ud over det. Og det ligger dybt i 
mennesket at ville værne om sin egen grænse; vi vil selv bestemme 
vores skæbne, selv digte vores historie. Men kristendommen bryder med 
alt dette; for evangeliet kender ingen grænser. Egenmægtigt og egen-
hændigt klæder Gud os med sin kærlighedshistorie på - i fællesskab med 
alle de fjender, vi ønsker at udgrænse. 
David Bugge arbejder bl.a. med forholdet mellem digtning og kristendom. 
Under inddragelse af bl.a. Blixen, Løgstrup, Sløk og Knausgård vil han 
tale om menneskets hang til grænser og om forskellen mellem at digte 
sig selv og at blive digtet.

Kl. 17.00  Klædt på til sang fra Højskolesangbogens 19. udgave
	 			v/	Karen	Hanne	Munk,	cand.mag.	i	musikvidenskab	og	etnografi 
         
Karen Hanne Munk har i mange år været efterskole- og højskolelærer - 
de seneste 10 år på Sundeved Efterskole som bl.a. sang- og musiklærer. 
Hun sad med i redaktionsudvalget for Højskolesangbogens 18. udgave 
og har efterfølgende afholdt talrige sangarrangementer rundt i landet. 
Fællessangen og formidlingen af den har altid betydet meget for 
Karen Hanne.

Kl. 18.00  Aftensmad 

Kl. 19.30  Klædt af for sjov 
    v/ Jakob Svendsen, Stand-up komiker

Hvorfor er kristne så kedelige? Hvad griner Gud egentlig af?  
Hvad må man lave sjov med i 2022? 
Denne aften skal vi grine i selskab med Jakob Svendsen, der også vil 
dele refleksioner om, hvordan vi som præster bedst muligt bruger humor 
som et redskab i vores kommunikation.

Fra kl. 21 Lounge med frit samvær - drikkevarer kan købes



Onsdag den 8. juni
Fra kl. 8  Morgenmad
Kl. 9.00   Morgenandagt 
Kl. 9.15   At være klædt på til et mentalt højrisikojob 

   v/ Rikke Høgsted, krisepsykolog,  
   leder af Institut for Belastningspsykologi

”Jeg har ofte tænkt, at der i virkeligheden ikke er noget farligere end at 
have et meningsfuldt job. For det kan undskylde og begrunde mange 
kostbare fravalg i ens liv”. 
Arbejdet som præst er berigende og meningsfuldt. For at forblive både 
professionel og omsorgsfuld er det vigtigt at have blik for den mentale 
påvirkning og de høje følelsesmæssige krav. Man skal hertil have blik 
for egne reaktioner på påvirkningen, så man rettidigt kan forebygge at 
kravene fører til en mental slagside i form af f.eks. stress, udbrændthed 

og omsorgstræthed. Man skal som præst kunne skabe en nærværende og tillidsfuld kontakt til 
det andet menneske, og samtidig holde balancen og ikke blive overinvolveret, med risiko for at 
blive tyndhudet eller modsat underinvolveret og dermed tykhudet. 

Rikke Høgsted har bl.a. andet skrevet Grundbog i belastningspsykologi – forebyggelse af 
primær og sekundær traumatisering ved psykisk krævende arbejde (2018) og udviklet Digitalt 
Grundkursus i Belastningspsykologi (2020).
Hun har en dybdegående erfaring med mentale risikoerhverv og har løst krisepsykologiske 
opgaver i ind- og udland samt arbejdet i blandt andet Dansk Røde Kors, Kræftens Bekæmpel-
se, Det Danske Forsvar, Falck Healthcare og Region Hovedstadens Psykiatri.

Kl. 10.30  Formiddagskaffe/te og frugt
Kl. 11.00  Fortsættelse med Rikke Høgsted
Kl. 12.00  Frokost
Kl. 14.00  Workshops

1) Ortodoks teologi i Danmark 
     v/ Christian Gottlieb, sognepræst, dr.theol. og 
     adjungeret proffessor ved Det Teologiske Fakultet 
     i København 
Også før krigen i Ukraine er der kommet mange ukrainere og andre 
ortodokse kristne til Danmark. Det har affødt en del spørgsmål hos 
mange præster: Hvad er egentlig de væsentligste forskelle mellem 
ortodoks og luthersk teologi? 
Christian Gottlieb vil tegne nogle linjer op - særligt med henblik på 
ekklesiologien og sakramenteforståelsen.

2)		Syng	med	konfirmander	
     v/ Christine Toft Kristensen, organist og korleder   
     ved Billund Kirke samt underviser ved 
     Løgumkloster Kirkemusikskole
En del af konfirmationsforberedelsen består i at synge salmer. 
For mange konfirmander er det en genre, de ikke er fortrolige med. 
Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes 
måde, vil det kunne åbne til en ny erfaringsverden. Workshoppen 
vil præsentere ideer til, hvordan man med forskellige aktiviteter og 
bodypercussion kan arbejde med salmerne på en mere kropslig 
måde. Det kræver ikke særlige forudsætninger at være med, og alle 
får nye redskaber med hjem. 

3)  Frelse i oldkirken 
     v/ Peter Søes, Adjunkt, studieleder og ph.d. 
     ved Menighedsfakultetet, Aarhus
Med nedslag i kirkens første århundreder, både i øst og vest, 
undersøges hvordan den tidlige oldkirke forstod frelsen? Hvad er 
den en frelse fra, hvad er den en frelse til, og hvordan sker den? 
Hvad kan det sige os, som er formet af både Augustin og Luther?

4)  At klæde et rum på 
     v/ Simon Aaen, billedkunstner
Simon Aaens arbejdsområde som billedkunstner er troen og 
naturen. Han har udsmykket flere kirker og sognegårde, og er en 
af landets kendte kirkekunstnere.
Udtrykket balancerer mellem det konkrete og det abstrakte, altså 
det sete og det usete. Hør om teknikken, processen og arbejdet 
med de store kirkeudsmykninger, samt om samarbejdet med me-
nighedsråd, arkitekter, nationalmuseet og akademirådet. Vi hører 
også om hvilke udfordringer, der kan der være ved, at kirkerummet 
både er et museumsrum og et brugsrum.

5)  Fra teori til praksis 
     v/ Rikke Høgsted, krisepsykolog
En workshop med øvelser, fortællinger og film, der giver:
•  Mulighed for at yderligere at relatere teori til praksis 
•  Et fælles sprog til at kvalificere det videre forebyggende arbejde
•  Tid til at udveksle egne, konkrete erfaringer



Torsdag den 9. juni
Kl. 7.30 - 9.00 Morgenmad

Kl. 9.30  Gudstjeneste med nadver i Lysabild Kirke
   v/ biskop Marianne Christiansen

Kl. 10.30  Formiddagskaffe/te

Kl. 10.45  Biskoppens hyrdetime

Kl. 11.45  Sandwich to go 
    HUSK at bestille ved tilmeldingen 

Kl. 15.30  Eftermiddagskaffe/te, kage og frugt
       
     Inspirationsstande på terrassen

Kl. 16.30 - 17.30  Stiftsmesterskaberne i Kongespil - som denne dag kaldes ”Bispespillet”
    Hvert provsti stiller med mindst fire spillere og gerne et heppekor. 

Der spilles kvartfinaler, semifinaler og finale – hvor bispens bedste hold kåres. 
Læg allerede nu planer for træningslejre, så I kan få direkte kontakt til bispen og provsternes kegler.

Kampprogram fundet ved lodtrækning:
                                                        Hedensted Provsti – Aabenraa Provsti
                                                             Haderslev Domprovsti – Dansk Kirke i Sydslesvig
                                                        Sønderborg Provsti – Vejle Provsti
                                                              Fredericia Provsti – Kolding Provsti

Praktisk information og tilmelding

Hvor
Mommark Handelskostskole, kursus og 
kompetencecenter
Mommarkvej 374
6470 Sydals

Værelser
Der indkvarteres på enkeltværelse eller i dobbeltværelse 
efter ønske. Hvis der ønskes dobbeltværelse skrives i 
tilmeldingen, hvem man vil dele værelse med.

Pris
Det er gratis at deltage i konventet, det betales af stifts-
bidraget.

Tirsdag og onsdag aften kan der købes drikkevarer med 
betaling via MobilePay - ikke kontanter.

Tilmelding inden den 18. maj
Bliver man forhindret efter tilmelding er det vigtigt at 
sende afbud til projektkoordinator Marianne Mølbæk på 
mmm@km.dk, så en anden kan få pladsen.

Det er KUN muligt at tilmelde sig formular. 
Gå til tilmeldingsformularen her.

Programmet er tilrettelagt af:
Eva Thorgaard Jerg
Finn Rønnow 
Karina Steinecke Dahlmann
Kristoffer Bruun Simonsen
Tina Iversen
Marianne Madsbøll Mølbæk

    Vi ses!
    Kærlig hilsen
    Fredericia Provsti

Kl. 18.00  3-retters middag og festaften

Kl. 20.30  Klædt på til grin... 
     Revy ved Fredericia Provsti

Kl. 21.45  Musikere fra SMUK spiller op til dans

Kl. 23.00  Natmad med tapas

Kl. 23.30  Mere musik

https://forms.gle/vcdkqZTkermkTKma9

