
 

 

 
 

AREOPAGOS 2019 
Velkommen til Areopagos på Als 

”Der drives teologi, fordi der skal prædikes på søndag”, sagde Karl Barth. Drives der også teologi, fordi der 

skal tales om Gud og menneske, liv og død i det offentlige rum, på markedspladsen, i medierne og i 

folkelige sammenhænge?  

Kirken er på mange måder det mest offentlige rum, der findes, åbent for alle. Men er teologien også 

offentlig eller kun for de indviede? Rager verden kirken?  

Paulus talte flittigt i synagogerne, men i Athen måtte han ud midt på torvet, fordi byen kom ham ved. Vi 

tager til Als for at overveje offentlighedsteologien. Et nyt ord med gammel betydning.  

Vi får besøg fra Berlin, fra et samfundsmæssigt klima, hvor teologien bliver taget alvorligt i al offentlighed. 

Og vi får besøg af hjemlige fagfolk og tænkere, der sammen med os eftersøger Areopagos i Danmark 2019. 
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PROGRAM 

Tirsdag den 11/6: 

13.00:  Ankomst og velkomst ved biskop Marianne Christiansen 

13.10: Det gode arbejdsmiljø i sogn og kirke  
Om de arbejdsrelaterede problemstillinger - herunder stress v. ledende 

psykolog Pia Køhler Ryom:  
Pia har i mange år beskæftiget sig med det psykiske arbejdsmiljø inden for folkekirken. 

Hun hjælper med arbejdsrelaterede problemstillinger i Aalborg Stift, er 

menighedsrådsmedlem i et nordjysk sogn og er ledende psykolog på Arbejds - og 

Miljømedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital. 

14.15: Indkvartering og kaffe 

14.50: Introduktion til konventets tema ved biskoppen 

15.00-16.45:  The Right Words at the Right Time (på engelsk) 

Tidl. biskop i Berlin-Brandenburg, Prof. Dr. Wolfgang Huber åbner konventet med et foredrag om 

offentlighedsteologi. Huber var i seks år ledende biskop i Den tyske evangeliske Kirke og er æresdoktor ved 

universiteterne i Berlin, Heidelberg og Stellenbosch. 

 

“For a long time, the reason for the public acts of the Evangelical Lutheran Church was 

stated to be its authority in society second to the state. This status, however, has 

changed – especially in European countries. Religious pluralism is changing the status 

of the Church in society. Even within the Evangelical Lutheran Church itself, it is 

disputed what its social responsibility consists of. Professor Dr. Wolfgang Huber has 

been involved in this debate for many years both scientifically, as well as an 

ecclesiastical leader. Based on his dual role, he will present theological proposals for 

the Church’s responsibility in the public domain” 

17.00-17.45: Sangtime ved Jakob Bonderup  

Forstander på Engelsholm Højskole, Jakob vil lede fællessangen, bl.a. med bud på nogle af de nye sange, 

som kandiderer til at komme med i en ny udgave af ”den blå”. 

 

18.00 Middag 

19.30: Når gudstjenestefællesskaber bliver varme  

Morten Fester Thaysen, sognepræst, Varde, om Hartmut Rosa og Morten 

Pontoppidan 
Den tyske sociolog Hartmut Rosa har i de seneste år udgivet en række bøger om 

fremmedgørelse og resonans. Tesen er, at den moderne verden opleves som mere 

og mere fremmedgjort. Løsningen er resonans. Spørger man teologisk til begrebet 

resonans, bliver svaret imidlertid tvetydigt. Ethvert fællesskab, som opleves 

resonant, har teologisk set en bagside. Resonante fællesskaber kan blive for varme. Det er historien om 

Morten Pontoppidan et eksempel på. Et eksempel som er godt at have i baghovedet, når der i dag tales 

varmt om kirkelige fællesskaber.  

21.00: Lounge med frit samvær. Det bydes på ost, rødvin og musik  



Onsdag den 12/6: 

8.00: Morgenmad 

9.00 – 9.45: Morgengudstjeneste i Lysabild Kirke 
v. biskop Marianne Christiansen  

10.00 – 10.30: Formiddagspause med kaffe og frugt  

10.30-11.50: Offentlighedsteologi i en dansk sammenhæng 

v. Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder ved FUV, ph.d.   

I Danmark taler vi traditionelt mere om forholdet mellem folk og kirke end mellem 

offentlighed og kirke. Det har bl.a. med Grundtvig at gøre, og det kan være med til både 

at udvide og indskrænke samtalen om kirken i samfundet. 

12.00: Frokost 

13.15-15.00: Dobbeltforedrag: En folkekirke mellem ramme og frihed 
v. Lisbeth Christoffersen, adj. prof. i kirke- og religionsret KU, 

og Hans Raun Iversen, lektor emer. KU   

Vi ser på folkekirken mellem jura og autorisationer på den ene side 

- og så en mere fri, mangfoldig og ustyrlig praksis, der gror frem 

nedefra på den anden side. Vi får to oplæg på hver 20 min. 

Derefter er Torben Hjul Andersen og Jens Kvist respondenter (7 

min. hver). Efterfølgende er der tid til dialog og spørgsmål fra salen. 

15.00: Kaffepause 

Kl. 15.30-17.00: Workshops: Kirke på kanten – [hver deltager vælger 1 og 2. prioritet]. 

1) Sognepræst og projektleder Peter Tingleff, Roskilde Stift ”Kirke på vej”. Om drømme og 

inspiration til at være kirke i det 21. årh. Erfaringer fra projekter om kirkeudvikling i Roskilde 

Stift. 

2) Sognepræst Annette Jensen, Løjt og Genner: Færøsk billed- og kirkekunst. Kirkekunsten 

på Færøerne er dristig og fornyende. Foredraget vil introducere de kendteste færøske 

kunstnere: Mikines, Ruth Smith, Heinesen, Tróndur Patursson, Torbjørn Olsen m.  

3) Hyttebyens sognepræst Ole Pihl, Brændkjær, Kolding: Menneskefortællinger fra kanten 

krydret med præsteoplevelser fra en kommunal hytteby for mennesker, der ikke kan bo på 

et forsorgshjem. Hvad kræver det, hvad giver det og hvad kan vi som præster her?  

4) Leder og instruktør Rie Skårhøj introducerer til rolig CrossYoga (kristen yoga) i teori og 

praksis. Se mere på www.crossyoga.dk Deltagerne bedes tage tøj på, så man kan bevæge sig 

i og evt. medbringe en måtte (kan også lånes)  

5) Sognepræst Poul Martin Langdahl introducerer Woop-løb: 

Orienteringsløb f. eks. til konfirmander. Stil op i løbetøj og med din mobil. 

Hent WOOP APP og opret dig som bruger. På ruten er indlagt spørgsmål, 

som du skal svare rigtigt på, for at få en hurtig tid.   

Kl. 17.15 – 17.45: Mulighed for badning 

http://www.crossyoga.dk/


Kl. 18.30:  Festaften med 3 retters menu, fællessange og causeri ved pastor emer. Christian de Fine 

Licht  

21.00 Årets revy: Kirken ud af skabet  

22.00 ”Det vildeste band” – spiller op til dans med udvalgte hits fra de seneste fem årtier. 

            Loungeområde med levende musik til dem, der er mere til snak og samvær. 

23.30-24.00 Natmad 

 

Torsdag den 13. juni 

kl. 8.30 – 9.30: Morgenmad 

9.30 – 9.40: Morgensang ved sognepræst Poul Martin Langdahl, Hoptrup 

9.45 – 11.00: Biskoppens hyrdetime 

11.00-11.30: Farvel og tak 

 

Årets program er tilrettelagt af:  

Marianne Christiansen 

Torben Hjul Andersen 

Iben Munkgaard Davids 

Poul Martin Langdahl 

Ulrik Overgaard 

Marianne Østergård Petersen 

Thea Køllgaard Olsen 

Jens Kvist 

Bent Andreasen (tovholder) 

 

DET PRAKTISKE 
HVOR:  Mommark Handelskostskole og Kursuscenter 

Mommarkvej 374, 6470 Sydals 

HVORNÅR:  Den 11.-13. juni 

Pris:  GRATIS – betales af stiftsbidraget 

TILMELDING SENEST:  15. maj  
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