
Temadag fredag den 3. feb. 2023 kl. 10.00 - 14.00

for præster i Haderslev Stift

HVOR LANGT SKAL VI GÅ?
- om ønsker og krav til afskeden med vore døde

Forventningen til præsters og personalers imødekommenhed omkring iscenesættelsen af begravelser og 
bisættelser stiger i disse år, og kreativiteten vil i nogle tilfælde nærmest ingen ende tage. Dette sætter kir-
kens rolle under pres, og bedemænd står på spring med alternative tilbud. Modsat prises kirkens (fortolk-
nings)rammer og traditioner også af mange som faste holdepunkter i en tid, hvor alt – selv afskeden med 
vore døde - lader til at være op til den enkelte. Hvordan skal præster navigere i dette spændingsfelt, så de 
kommer familierne i møde og kirkens forkyndelse fremstår relevant, men så de også undgår at blive spillet 
ud mod hinanden eller ubemærket løbet over ende af alternative tilbud?

PROGRAM:
Fra kl.  9.30 Ankomst til kapellet på Kolding Sygehus
10.00   Velkomst og præsentation af dagens tema og program  
     v. Iben Munkgaard Davids og Ulrik Overgaard
10.05   Sandra Hansen, kapelbetjent v. Kolding Sygehus: 
  Ønsker og krav til afskeden med vore døde. 
  Herefter kort rundvisning i kapellet og ”bagved”
11.00  Kørsel til Simon Peters kirke, hvor der serveres kaffe
11.30  Jes Rønn Hansen, sognepræst i Strib Kirke: 
  Teologiske udfordringer i ønsker og krav til afskeden med vore døde.
12.15  Spørgsmål og debat
12.30  Frokost
13.00  Hans Jørgen Lundager Jensen, Professor emeritus AU:  
  Dødsriget, himlen og skoven/Øresund: dødens historie i tre faser.
13.45  Spørgsmål og debat
14.00   Afslutning og sang

Vi ser frem til en god dag og håber, at alle præster har lyst til at være med! 
Venlig hilsen Iben Munkgaard Davids og Ulrik Overgaard

Mødested: Kolding Sygehuskapel, Kapelvej 2, 6000 Kolding
Efterfølgende køres til: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding 
    der er flest parkeringspladser ved kirken lige ved siden af.
Tilmelding af hensyn til forplejning - senest torsdag den 26. januar 2023.
Klik her - eller gå til www. haderslevstift.dk/tilmelding

Temadagene er gratis og arrangeres af Haderslev Stift.

https://forms.office.com/e/GR9MFPKwNE

	Klik her

