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Teologisk Salon: 
Hvad brænder troen for?
Vi har lige fejret 500 året for Martin Luther og Reformationen, der satte spor ned i alle led af 
samfundet, religiøst, samfundsmæssigt, kulturelt og politisk. Tankevækkende er det, at det hele 
startede i et brændende religiøst spørgsmål. Det udsprang af Luthers længsel efter at finde en 
nådig Gud. Reformationen hentede sin kraft og lidenskab af, at der var noget, der brændte sig 
på. 

Spørgsmålet er, hvad der egentlig brænder på for os i dag? Hvad er det religiøse spørgsmål i 
2018? Hvad leder vi efter og hvad spørger vi efter. Spørger vi overhovedet?

Vi har sat journalist og vært på DR P1’s ‘Tidsånd’, Christoffer Emil Bruun, stævne til en samtale 
om, hvad det er der optager det moderne menneske i forholdet til Gud, troen og kirken. 

“De sidste år er udtrykket OH MY GOD blevet et af de mest populære. Vi søger efter en 
personlig Gud. En Gud, som passer til mig,” siger han.

“Forholdet til selvet og næsten er under forandring og stærkt påvirket af digitalisering og 
globalisering. Vi længes efter en kærlig og tolerant Gud i en kynisk og konkurrencepræget 
verden, men også efter faste rammer i en fragmenteret og kaotisk verden.”

Kom og vær med til en samtale om, hvad det er det hele egentlig drejer sig om for os i dag?

Hvad er Teologisk Salon?

Teologisk Salon er et møde mellem menighedsrødder, præster og kirkepersonale omkring 
teologiske og kirkelige emner. Dagligdagens mange opgaver omkring drift og ‘mursten’ levner 
sjældent plads til at fordybe sig i den interesse for kirken og kristendommen, der er drivkraften i 
vores arbejde både som frivillige og ansatte. 

Udvalget for Teologisk Efteruddannelse i Helsingør stift inviterer til en række fyraftensmøder 
omkring et aktuelt tema, som vi håber at kunne blive klogere på. 

Med jævne mellemrum sker det, at medierne kaster sig over en sag i kirken, og da kan det 
være svært at få alle nuancerne med. Teologisk Salon må gerne være det sted, hvor troens og 
teologiens udfordringer og problemstillinger for den plads, der er nødvendig for en nuanceret 
og kvalificeret debat.

Tid og sted: Tirsdag den 16. januar kl. 17-19
Vallensbæk Sognegård, Kirkebakke Allé, Vallensbæk
Ingen tilmelding, fri entre, åbent for alle

Henvendelser vedrørende Teologisk Salon til teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på 
tlf. 4848 0719 eller e-mail: ehl@km.dk



Det gode nyhedsbrev
Nyhedsbrevet er den mest veldokumenterede effektive kommunikationskanal, men hvordan 
skal det se ud? Se eksempler på mediets “dos and don’ts” og skriv dit næste nyhedsbrev.

Ved mediekonsulent Sarah Auken.

For menighedsråd, præster og ansatte. Inkl. frokost. Deltagelse er gratis.

Tid og sted: Onsdag den 7. marts kl. 10.30-14.00
Hellerup Sognegård, Margrethevej 7B, 2900 Hellerup

Tilmelding: Mediekonsulent Sarah Auken på stau@km.dk senest 28. februar.

Brug Publisher
Hvordan laver jeg en sangfolder eller en plakat? Udnyt Publisher ‘plakatværkstedet’ i Microsofts 
Office pakke. Få tips og tricks og lav din næste pamflet.

Ved mediekonsulent Sarah Auken.

For menighedsråd, præster og ansatte. Inkl. frokost. Deltagelse er gratis.

Tid og sted: Tirsdag den 24. april kl. 10.30-14.00
Veksø Sognehus, Kirkestræde 8, Kirkestræde 8, 3670 Veksø

Tilmelding: Mediekonsulent Sarah Auken på stau@km.dk senest 17. april
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FUV stiftskursus: Filosofiske saloner
Hvordan sætter vi som folkekirke den eksistentielle samtale på dagsorden?

FUV Stiftskursus har i år et voksenpædagogisk fokus. Vi har derfor inviteret Birgitte Kragh 
Engholm, sognepræst og udvikler med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København, og 
Lars Sandbeck, lektor ved FUV. 

Birgitte Kragh Engholm har udviklet konceptet "De Filosofiske Saloner på Vesterbro", der er en 
succesfuld relancering af den traditionelle sogneaften. Med inspiration i 1920´ernes 
salontradition i Paris, hvor der blev talt om, hvad det vil sige at være menneske, sættes den 
eksistentielle samtale på dagsordenen. Lars Sandbeck har igennem de senere år været en 
hyppig oplægsholder på salonerne. Salonerne kan i løbet af ganske få timer hver gang melde 
alt udsolgt. 

Bag succesen ligger en helt særlig tænkning og bevidste overvejelser over, hvad samtidens 
mennesker har af ønsker, forventninger og behov, og hvordan vi som folkekirke kan svare på 
dem. Birgitte og Lars vil denne dag dele deres erfaringer og give inspiration til, hvordan vi 
som kirke lokalt kan sætte den eksistentielle samtale på dagsorden for det senmoderne 
menneske.

Birgitte Kragh Engholm er forfatter til bogen, Den fremtidsgodkendte folkekirke.

Der vil være kaffe og frokost i dagens løb. 

Tid og sted: Torsdag den 5. april kl. 10-15
Søborg Kirkes sognegård, Søborg Hovedgade 81, 2860 Søborg

Pris: Gratis

Deltagere: Præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og andre 
kirkelige undervisere.

Tilmelding senest 22. marts til: 
Marianne Fischer, religionspædagogisk konsulent, MAF@KM.DK

Kurset arrangeres af: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med 
religionspædagogiske udvalg og stiftskonsulenter



Netværksmøde om babysalmesang
I Helsingør Stift er der dannet en netværksgruppe for ledere af babysalmesang. Vi udveksler 
idéer med hinanden og mødes et par gange om året. 

For ledere af babysalmesang, deltagelse er gratis.

Tid og sted: Torsdag den 17. maj kl. 12.30-15.30 
Avedøre Kirke, Avedøre Kirke Trædrejerporten 6, 2650 Hvidovre

Tilmelding: Religionspædagogisk konsulent Marianne Fischer på maf@km.dk.

Digital Dannelse
90 pct. af al den information, der er skabt i hele menneskehedens historie er produceret inden 
for de sidste to år. Hvad gør det ved os som mennesker? Få indblik i den nyeste forskning og 
lær din næste på nettet bedre at kende. Kurset er et samarbejde mellem religionspædagogisk 
konsulent Pernille Nærvig Petersen og kommunikationskonsulent Sarah Auken.

For menighedsråd, præster og ansatte. Deltagelse er gratis. Meddel om frokost ønskes.

Tid og sted: Torsdag den 7. juni kl. 9.00-12.00
Præstegårdsladen, Græsted Hovedgade 6A, 3230 Græsted

Tilmelding: Mediekonsulent Sarah Auken på stau@km.dk senest 1. juni.

Stiftskursus
Hvad tager det mig?
Kristus er svaret, men hvad er spørgsmålet?

Tid:  Mandag den 11. til onsdag den 13. juni.

Reservér datoerne – program følger.
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