
  

 

  

 

For alle præster, menighedsrådsmedlemmer  

og ansatte i folkekirken i Haderslev Stift 

Foredrag, biskoppens beretning og  

festgudstjeneste på Harmonien i Haderslev 

 

INVITATION TIL LANDEMODE 

HADERSLEV STIFT 

 

FREDAG DEN 6. SEPTEMBER 2019 



Håb, skrøbelighed og kraft 

Foredrag v/ Jørgen Skov Sørensen 

  Jørgen Skov Sørensen,  Foto: Kristeligt Dagblad 

Jørgen Skov Sørensen, i dag teologisk kon-
sulent, holder foredrag over emnet Håb, 
skrøbelighed og kraft. Han er teologisk 
skolet dels i Danmark, dels i Indien og dels 
i Storbritannien og har i kraft af jobs i bl.a. 
Danmission og Folkekirkens mellemkirkeli-
ge Råd haft lejlighed til at opleve kristen-
dommen i mødet med kulturer og religio-
ner, der ligger langt fra det, vi normalt ser 
 i Danmark. 

”Jeg håber….” er et udtryk, der vidner om 
skrøbelighed. Det er et udtryk, mennesker 
overalt i verden lever på. Når intet andet 
er tilbage, overlever vi alligevel ved at sige 
”Jeg håber…”. Håbet er både skrøbelighe-
dens tegn og kræfternes  kilde, siger Jør-
gen Skov Sørensen. 

Biskoppens beretning 

Landemodetalen er den årlige tale,  
hvor biskop Marianne Christiansen vender 
årets gang i folkekirken i almindelighed og  
i Haderslev Stift i særdeleshed - og hvor  
hun ser fremad! 

Biskop Marianne Christiansen 



Sang fra Tanzania 

Koret hedder Pundamelia, og striberne på de flotte skjorter mere end antyder, 
hvad det betyder: zebra. Det blandede kor kommer fra Tanzania, og det synger 
ved årets Landemode. Koret hører til i Evangelical Lutheran Church of Tanzania 
og rejser for egne indsamlede midler jævnligt til Europa, hvor de giver koncer-
ter og står for workshops. Denne gang kommer de til Danmark for at deltage i 
Landemode, arrangementer omkring Aabenraa, Mission Afrikas årsmøde med 
workshop samt koncerter i Århus. Robert Strandgaard Andersen, der tidligere 
har boet i Tanzania og taler swahili, nu sognepræst i Hjordkær Sogn, er korets 
danske kontakt. 

BEMÆRK:   FESTGUDSTJENESTEN HOLDER FLYTTEDAG …! 

 

Festgudstjenesten foregår i år på Harmonien, da Haderslev Domkirke 

er under restaurering.  



 

 

Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev 

Tlf: 7452 2025  -  Mail: kmhad@km.dk  

 

 
TILMELDINGSFRIST:  

23. AUGUST 2019 

 

PRAKTISKE  
OPLYSNINGER 

 

 

 

 

 

PARKERING: 

Kulturhus Harmonien  

ligger centralt i Haderslev,  

og der er flere muligheder  

for parkering tæt på.  

 

Find link til kort på siden 

med tilmelding. 

PROGRAM  

Bindende tilmelding finder sted via 

www.haderslevstift.dk/tilmelding 

 
Tilmelding skal ske samlet pr. menighedsråd. 

Pris: 90 kr. pr. deltager -  faktura udsendes til  

menighedsrådene.   

Der udsendes ikke adgangsbilletter. 

LANDEMODE: 
Fredag den 6. september 2019 kl. 15.30 
Kulturhus Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev 
 
 

PROGRAM: 
kl. 15.30  Velkomst og fællessang i salen. 
kl. 15.45  Håb - foredrag v/ Jørgen Skov Sørensen,  
   teologisk konsulent, tidligere Danmission. 
kl. 16.15  Kaffebord (stående i foyeren). 
kl. 16.45  Afrikansk kor. 
kl. 17.15  Landemodetale v/ biskop Marianne Christiansen.  
kl. 17.50  Pause. 
kl. 18.00  Gudstjeneste i Harmoniens sal. 
   Prædikant provst Hanne-Birgitte Kristiansen,  
   Hedensted Provsti. 
kl. 19.00  Afslutning.  
 
 

MIDDAG: 
Efter gudstjenesten kan deltagerne selv arrangere  
bespisning på Harmonien eller en af byens restauranter. 

https://forms.gle/T8r5yKJSojTsmSXp9

