
FREDAG DEN 2. OKTOBER 2015
 

HADERSLEV STIFT
INVITATION TIL LANDEMODE

FOR ALLE PRÆSTER, MENIGHEDSRÅDSMEDLEMMER  
OG ANSATTE I FOLKEKIRKEN I HADERSLEV STIFT

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER 2017

FOREDRAG OG BERETNING
FESTGUDSTJENESTE



KOR- OG FÆLLESSANG:

BERETNING:

Landemodetalen er den  
årlige tale, hvor biskop  
Marianne Christiansen  
vender årets gang i folke- 
kirken i almindelighed  
og i Haderslev Stift i sær- 
deleshed - og hvor hun  
ser fremad! 

Taulov Kirkes Pigekor. Foto: Niels Jørn Krogh



, 

LUTHERROSEN:

Taulov Kirkes Pigekor og Lyng Kirkes  
Pigekor synger sange og korsatser fra  
Lutherrosen under ledelse af organist  
Dorthe Gade og organist Birgitte Buur.

FOLKEKIRKEN ER EN SUCCES !

Et stort flertal af befolkningen er medlemmer. Helt frivilligt. Der er en 
meget tæt forbindelse mellem folk og kirke i Danmark, som man ikke 
genfinder i andre lande. Og kirkeliv er blevet til så meget andet end 
kun gudstjeneste om søndagen.
Alligevel tales der ofte om folkekirken, som om den er ved at sygne 

hen og miste sin betyd-
ning. Som om medlem-
merne står i kø med 
deres udmeldelser. Som 
om der er masser af pro-
blemer med at finde har-
monien mellem kirken og 
det omgivende samfund.

 
Min opfordring er: Lad 
os alle blive lidt bedre til 
at tale kirken op i stedet 
for ned. Det har den for-
tjent – og det passer bed-
re med virkeligheden.



 

Bindende tilmelding finder sted via www.haderslevstift.dk/tilmelding 
Tilmelding skal ske samlet pr. menighedsråd. 
Pris: 85 kr. pr. deltager - faktura udsendes til menighedsrådene. 
Der udsendes ikke adgangsbilletter.

www.haderslevstift.dk - facebook.com/haderslevstift - tlf. 7452 2025

TILMELDINGSFRIST: 
23. AUGUST

TID OG STED:

KONTAKT:

landemode: 
Fredag den 1. september 2017 kl. 15.30 
Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

program: 
kl. 15.30:  Velkomst i salen 
kl. 15.45:  Kirkeministeren
kl. 16.15:  Kaffebord (stående) i foyeren
kl. 16.45:  Sange fra Luther-rosen 
kl. 17.15:  Landemodetale
kl. 17.50:  Afslutning

festgudstjeneste: 
Fredag den 1. september kl. 20.00
Haderslev Domkirke
Prædikant: Grete Wigh-Poulsen

NB: Deltagerne anmodes om selv at reservere bord til spisning 
mellem landemode og festgudstjeneste på en af byens eller  
omegnens restauranter.

Parkering: Hotel Harmonien 
ligger centralt i Haderslev, 
og der er flere muligheder 
for parkering tæt på. Find 
link til kort på siden med 
tilmelding.  


