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Homiletikkursus forår 2017 
Kursusbeskrivelse:
Vi mødes en gang om måneden igennem et år. Hver kursusgang udfoldes de teologiske 
temaer, som kirkeåret og den kommende måneds prædikenperikoper lægger op til. Vi 
undersøger, hvordan vi i dag kan prædike over disse temaer i et kontekstuelt lys. På kurset 
præsenteres teorier og metoder, der inspirerer og skærper opmærksomheden på både tekst og 
kontekst. Der vil være fokus på prædikenarbejdet som en del af egen religiøs praksis. Opgaven 
er for dig som prædikant at finde din egen stemme, så der er overensstemmelse mellem teologi 
og formidling, indhold og form, prædiken og person.  

Formålet med kurset er: 
• at bibringe homiletisk viden og indlære metoder og redskaber til prædikenarbejdet
• at skærpe bevidstheden om egen prædiken- og gudstjenestepraksis
• at reflektere over egen prædiken og teologi i fællesskab med andre 

Kursusform:
Arbejdsformen er procesorienteret med respekt for hver enkelte deltagers teologiske og 
personlige udgangspunkt. I en atmosfære af åbenhed, nærvær og engagement arbejdes med 
de kommende søndages prædikener, der ikke evalueres, analyseres eller bedømmes. 
Arbejdsformen er både respektfuld og fagligt udfordrende og udviklende. Kurset tager 
udgangspunkt i hver enkelt kursists praksis, således at de prædikener vi arbejder med, kan 
anvendes i kommende gudstjenester. Forudsætning for at deltage er lysten til at arbejde med 
din prædikenpraksis og lade sig inspirere af kollegaer!

Tid: Tirsdag formiddag fra kl. 9.00-12.00
Dato: 17.1., 21.2., 14.3., 4.4., 2.5., 30.5., 20.6.
Sted: Stengård Kirke, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby
Tilmelding: klik her 
Kursusleder: Marianne Gaarden, teologiske konsulent, ph.d.

Yderligere oplysning om kurserne:
Marianne Gaarden, marga@km.dk eller tlf.: 2615 9050

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwcFjlstXsPgdrEO-_lPP03-pYF3L06eCjqCvrU0rSf8m3bA/viewform?c=0&w=1
mailto:marga@km.dk


En nutidig dåbsteologi
 
Når forældre stadig i så stort tal lader deres børn døbe, må det give én eller anden form for 
mening for dem. Men hvilken mening? Et af svarene skal sikkert findes i trygheden ved at blive 
en del af en lang tradition, men i en tid, hvor traditioner smuldrer, er denne begrundelse for 
dåben også under pres. En nutidig dåbsteologi skal være i stand til at levendegøre og fastholde 
dåbens betydning, når denne ikke ’automatisk’ bæres videre af traditionen. 

Vi vil begynde denne kursusdag med en teologisk refleksion over, hvad det er for en ’tryghed’, 
dåben giver, i stedet for at begynde med at definere dåben på traditionel teologisk og 
dogmatisk vis. Luther har en idé om, at dåben er et mødested, som Gud har etableret mellem 
sig selv og mennesker. Det giver tryghed at vide, hvor vi kan møde de afgørende ’aktører’ i 
vores liv – herunder Gud. 

Herfra vil vi gå videre med at udfolde, hvad det betyder, at Gud har besluttet at møde 
mennesket i dåben: Hvori består den gave mennesket får? Hvordan kan dåben være 
indgangen til et trygt liv? I udfoldelsen af dåbens betydning, må der gerne bruges mange 
billeder, der kan beskrive den ’tryghed’, som mødet med Gud giver. 

Kursusleder: 
Anders-Christian Jacobsen, professor MSO i systematisk teologi ved Aarhus Universitet 

Tid: Onsdag den 1. februar kl. 13-16
Sted: Præstebro Kirke, Tornerosevej 115, 2730 Herlev
Tilmelding: Klik her

Yderligere oplysning om kurset:
Marianne Gaarden, marga@km.dk eller tlf.: 2615 9050

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf19SJ7tURJSImGG7AIIH6JFtsCDnlbDYBL278qvFTSlNjg6Q/viewform?c=0&w=1
mailto:marga@km.dk


Sognekirke på Facebook
Facebook er blevet en selvfølgelig del af vores hverdag - det er her, vi får vores nyheder, 
diskuterer med hinanden og holder kontakt med venner og familie. Hvilke muligheder og 
udfordringer stiller det kirkerne overfor? 

Vi ser på, hvordan sognet kan oprette sin egen Facebook-side som supplement til 
hjemmesiden og kirkebladet og dermed styrke kontakten til menighed og sognebørn. Og vi 
hører om erfaringerne fra Ishøj Sogn, hvor præsten går i dialog med beboerne i den lokale 
Facebook-gruppe, der tæller mange tusinde Facebook-brugere.

Ved sognepræst Sophie Nielsen, Ishøj, og redaktør Kåre Gade, Helsingør Stift.

Tid: Onsdag den 8. februar 10-12
Sted: Vejleå Kirke, Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj

Tilmelding senest 1. februar til Kåre Gade, kaga@km.dk.



Inspirationsdag, Stiftudvalget for Diakoni:

Livsmod 
- udveje fra angst, sorg, ensomhed
Hovedforedrag ved bl.a. psykiater Anne Lindhardt.

Workshops om:

• Livsmod og døden som tabu
• Livsmod i social nød
• Unge og livsmod

Udførligt program udsendes i januar.

Tid: Lørdag 25. februar 2017 kl. 10-16 
Sted: Buddinge kirke, Buddingevej 293, 2860 Søborg

Tilmelding til diakonikonsulent Morten Miland Samuelsen, mms@km.dk

mailto:mms@km.dk


Den gode sognehjemmeside
Giver jeres sognehjemmeside svar på det, brugerne spørger om? Den lokale forankring er 
jeres styrke - udnytter I den? Er jeres hjemmesider nemme at finde rundt på? 

Det er tidskrævende at vedligeholde en god hjemmeside. Med udgangspunkt i jeres egne 
hjemmesider ser vi på, hvad man bør prioritere for at sikre en hjemmeside, der er relevant, 
brugernær og brugervenlig. Vi ser også på, hvordan en Facebook-side kan bruges til at aflaste 
og forenkle hjemmesiden.

Ved redaktør og mediekonsulent Kåre Gade.

Tid: Onsdag den 8. marts kl. 10-15.
Sted: Annexgården, Brøndbyøstervej 117B, 2605 Brøndby

Tilmelding senest 1. marts hos Kåre Gade, kaga@km.dk.

http://www.xn--helsingrstift-hnb.dk/aktiviteter/stiftets-kursuskalender/begivenhed/den-gode-sognehjemmeside-2017-03-08-4
mailto:kaga@km.dk


Helsingør Stifts Teologiske Salon: 

Aktiv dødshjælp – hvordan forholder 
man sig hertil som kristen?
Helsingør Stifts Teologiske Salon er et rum for lægfolk, kirkens ansatte, 
menighedsrådsmedlemmer, præster og biskop, hvor det er muligt at diskutere dagsaktuelle 
emner ud fra etiske og kristne perspektiver med plads til alle stemmer. Formålet er at blive 
klogere og få et mere nuanceret syn på det diskuterede emne. 

Vi mødes en eftermiddag fra kl. 15.30-17.30, hvor biskop Lise-Lotte Rebel byder velkommen 
og emnet introduceres ved en samtale med inviterede personer, hvorefter det drøftes i mindre 
grupper og afsluttes i fællesskab. Der serveres et glas vin, øl eller vand til den efterfølgende 
debat. 

Temaet denne gang er aktiv dødshjælp:
Et flertal af danskerne (79 % ) vil have aktiv dødshjælp lovliggjort, mens et flertal af politikere 
siger nej. Senest har et episoder, hvor danskere yder aktiv dødshjælp ud af næstekærlighed, 
skabt fornyet debat. Som kristne hører vi ofte, at livet er en gave fra Gud. Men hvad nu, hvis 
livet kun er ubærlig lidelse? Kan aktiv dødshjælp være en næstekærlig gerning? Debatten om 
aktiv dødshjælp handler imidlertid ikke kun om, at aktiv dødshjælp kan være den mest 
barmhjertige løsning for et uhelbredeligt sygt menneske. Det handler også om konsekvenserne 
ved at legalisere aktiv dødshjælp. Hvad vil det betyde for vores samfund og for vores opfattelse 
af selve livet som skænket?

Oplægsholder er Mickey Gjerris, der er uddannet som teolog, sidder pt. i Det Etiske Råd. Han 
arbejder som lektor i bioetik ved Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i 
emner relateret til natur, krop, teknologi, etik og filosofi som en indgang til grundspørgsmål om 
skabelse, død, synd og ansvar.

Han vil sammen med teologisk konsulent Marianne Gaarden indlede med samtale til videre 
diskussion sammen med de fremmødte.

Tid: Tirsdag den 14. marts kl. 15.30-17.30 
Sted: Humlebæk sognegård, Teglgårdsvej 131, 3050 Humlebæk

Ingen tilmelding og ALLE er velkomne.



Participatorisk liturgi 
En af hovedkonklusionerne i en empirisk undersøgelse af højmesse og dåb gennemført i 
Helsingør Stift er, at medinddragelse og medskabelse er afgørende vigtigt for familiernes 
oplevelse af dåben som meningsfuld. 

Er det muligt i arbejdet med de faldende dåbstal at gentænke præstens praksis i forhold til 
selve ritualet og liturgien ved dåb? Dette vil være temaet for denne workshop, der veksler 
mellem teoretiske oplæg og workshops.

Baggrunden for det, der er blevet kaldt den participatoriske vending inden for 
humanvidenskaberne og den måde, hvorpå participation kan forstås teologisk, vil blive 
præsenteret. 

Vi vil sætte fokus på hvordan spørgsmålene om medindragelse og medskabelse passer ind i 
både en systematisk teologisk og praktisk teologisk forståelse af gudstjenesten. Der vil både 
blive skelet til Luther og nyere gudstjenesteteorier. 

Tilsammen vil det udgøre et oplæg til refleksion over menighedens rolle i gudstjenesten og 
liturgien, og vi vil arbejde med/udveksle erfaringer om, hvordan menigheden kan/skal 
inddrages.

Kursusledere: 
Kirsten Donskov Felter, ph.d. og teologisk vidensmedarbejder ved Folkekirkens Uddannelses- 
og Videnscenter.
Jette Bendixen Rønkilde, ph.d. og postdoc ved Aarhus Universitet.

Tid: Tirsdag den 28. marts kl. 10-15
Sted: Vejleå Kirke, Ishøj Blvd. 1, 2635 Ishøj

Tilmelding: Klik her  

Yderligere oplysning om kurset:
Marianne Gaarden, marga@km.dk eller tlf.: 26 15 90 50

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqoRU0NBFSGz3gqtUA86MjD-04HKPCQnoTvitCTVcNUZSGGQ/viewform?c=0&w=1
mailto:marga@km.dk


Fra samtale til tale ved de kirkelige 
handlinger
For nogle præster kan samtalerne i forbindelse med de kirkelige handlinger opleves som 
utilfredsstillende, eller bare forudsigelige. En undersøgelse af vielsessamtaler viser, at det 
sjældent er en jævnbyrdig samtale mellem to eller flere partner, for præsterne taler størstedelen 
af tiden. 

Den kausalie-søgende menighed kan være usikre eller uvidende om ritualet, som derfor skal 
forklares og gennemgås, og der kan være behov for at fortælle om salmer, tekster eller 
traditioner – så præsterne mødes ofte med en forventning om at være eksperten, der forklarer 
og svarer på spørgsmål. 

Men er det mest hensigtsmæssigt for både menigheden og præsten selv? Kan disse samtaler 
blive til en mere frugtbar dialog, hvor både præst og menighed bliver klogere på hinandens 
perspektiv? 

Kan præsten i højere grad invitere til en samtale, hvor menigheden får mulighed for at 
formulere sin tro, udfolde sit Gudsbegreb, tale om religion eller religiøse oplevelser – som 
mange ellers ikke taler med venner, familie eller kollegaer om? Vil det give større arbejdsglæde 
for præsterne, og vil menigheden få et større udbytte af ikke kun samtalen, men også den 
efterfølgende kirkelige handling? 

På denne kursusdag vil vi dels arbejde med præsten i rollen som den aktiv lytter, der 
undersøger og udforsker menighedens trosunivers; og dels vil vi arbejde med, hvordan en 
eksistentiel og teologisk samtale kan blive til en tale ved de kirkelige handlinger. Kursusformen 
er en vekselvirkning mellem oplæg, erfaringsudveksling og workshop.

Kursusledere: 
Else Hviid, der har været præst ved Den Danske Kirke i London og nu er i Kastelskirken i 
København. Hun har sammen med Birgitte Stoklund Larsen skrevet “Hvad skal man tro - 7 
indgange til kristendommen” - en bog, der henvender sig det voksne, spørgende menneske, 
som vi møder i disse samtaler.
Marianne Gaarden, teologisk konsulent, ph.d. i Helsingør Stift.

Dato:  Onsdag den 26. april kl. 13-16
Sted: Bistrup Kirke, Birkebakken 1, 3460 Birkerød
 
Tilmelding: klik her

Yderligere oplysning om kurset: 
Marianne Gaarden, marga@km.dk eller tlf.: 2615 9050

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1unHw-fvm8XZRxIKsNEC_GEADu9EvVOArFlmEAaoXz2MTHA/viewform?c=0&w=1


Den filosofiske samtale med 
konfirmander
Konfirmander vil gerne tale om de store spørgsmål i tilværelsen. Men hvordan får man som 
præst tilrettelagt sin konfirmationsforberedelse, så der bliver tid og rum hertil? Et af svarene er 
gennem den filosofiske samtale. 

På dette kursus får du præsenteret en stribe samtaleteknikker, øvelser og aktiviteter, som får 
dine konfirmander til at engagere sig i samtalen om de store spørgsmål: 

Er der en mening med livet? Skal man tilgive alt? Kan man vide alt? Er der forskel på at tro og 
at håbe? Lever man et bedre liv, hvis man tror på opstandelsen? Opfører kristne sig bedre end 
andre mennesker? Osv. osv.

Kurset vil forløbe over to hele kursusdage fordelt på den 23. maj 2017 og den 23. januar 2018. 

I maj introducerer Filosofipatruljen til en række konfirmandaktiviteter, og der stilles skarpt på 
planlægning af næste års konfirmandundervisning. I januar erfaringsopsamler vi – og der gives 
råd og vejledning i, hvordan man som samtalens leder kan udvikle den filosofiske dialog.
Begge kursusgange er eksemplariske, således at kursisterne selv deltager i filosofiske 
aktiviteter og samtaler.

Det anbefales, at man tilmelder sig begge dage.

Undervisere:   Filosofipatruljen, cand. pæd. Lærke Groth og cand. teol. Dorete Kallesøe
Tid:                    Tirsdag den 23. maj 2017 og 23. januar 2018 kl. 9.30 -15
Sted:                  Oplyses senere

Tilmelding:       
Til religionspædagogisk konsulent Pernille Nærvig Petersen, pnp@km.dk, senest d. 16. maj. 
Oplys venligst sogn, stilling, navn og adresse samt kursets navn.

mailto:pnp@km.dk


Stiftskonvent 2017
Den årlige sammenkomst for præster i Helsingør Stift. Program og praktiske oplysninger vil 
blive publiceret på helsingør.dk senere.

Tid: Tirsdag den 6. til fredag den 9. juni
Sted: Grundtvigs Højskole, Frederiksværkgade 147, 3400 Hillerød

http://xn--helsingr-c5a.dk


FUV Stiftskursus 2017:
NogetMedSalmer 
- babysalmesang på ny
Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at babysalmesang foregår i en folkekirkelig 
ramme – med kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster?

Denne kursusdag vil introducere et udviklingsarbejde med nye indfaldsvinkler til 
babysalmesang. Fokus vil være på en liturgisk opbygning af et babysalmesangsforløb med 
gentagelsen, roen og nærværet som væsentlige parametre.

Kurset vil blandt andet indeholde
• et oplæg til babysalmesangens betydningsbærende elementer i relation til en gudstjenstlig 

kontekst
• en præsentation af nye tegn til salmer og nye salmedanse og forslag til anvendelse af 

musikstykker og musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet

Kurset henvender sig til præster, kirke- og kulturmedarbejdere, musikpædagoger, organister og 
andre kirkelige undervisere. Bemærk: Der er plads til 25 deltagere på kurset.

Kursusledere:

Mette Gautier (f. 1971) er tegnsprogstolk, formidlings- og kommunikationskonsulent samt BA 
theol. Hun er grundlægger af Se en Salme, som dels tilbyder et visuelt udtryk ved 
gudstjenestens salmesang og dels samarbejder med kirkens medarbejdere om at gøre 
kommunikationen i gudstjenesten så tydelig som mulig for så mange som muligt. Mette har 
undervist sognemedhjælpere og præster på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, 
afholdt kurser og workshops for konfirmander samt holdt oplæg på sognes interne 
arbejdsdage. 

Christine Toft Kristensen (f. 1979) er ansat som organist og korleder ved Grene og Billund 
Kirker samt som underviser ved Løgumkloster Kirkemusikskole. Hun har været instruktør ved 
flere korworkshops i blandt andet FUK-regi og sammen med trioen Zenobia, ligesom hun har 
afholdt inspirationsdage for organister med fokus på det musikpædagogiske arbejde i 
forbindelse med blandt andet børnegudstjenester, babysalmesang og salmesang for 
demensramte. Christine er desuden redaktør på og forfatter til bogen Salmesang for 
demensramte, som er udkommet på forlaget Eksistensen.

Tid: Fredag den 16. juni kl. 10-15
Sted: Opstandelseskirken, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund

Tilmelding senest 1. juni til Marianne Fischer, maf@km.dk

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



Nordisk homiletik konference: 
At tale til tro: Kommer troen af ordet, der 
høres, siges, ses, synges, sanses?
”Troen kommer af ordet, der høres,” siger vi i den evangelisk-lutherske kirke med en henvisning 
til Rom 10,17. Spørgsmålet er imidlertid, om troen alene kan tilskrives hørelsen? Kan Kristi ord 
sætte sig igennem på andre måder – f.eks. via øjnene, der ser, stemmen, der bekender og 
synger, kroppen, der deltager i ritualer, eller på anden vis? Hvis det er tilfældet, bliver 
spørgsmålet om åbenbaring, religiøs/trosmæssig erfaring og erkendelsesformer, herunder også 
den æstetisk erkendelse, vigtig for den teologiske refleksion.  

Hvordan kan vi reflektere teologisk over troens opkomst? Hvad betyder det for prædiken/
formidling af evangeliet? Hvordan skal vi forholde os til en stigende religiøs erfaringsdiversitet 
iblandt vore sognefæller?  

Disse spørgsmål sætter rammerne for denne konference.

Oplæg ved forfatter Linn Ullmann, professor Peter Lodberg, kunster Thomas Kluge, professor 
Dorte Jørgensen, skuespiller Thure Lindhardt, manuskriptforfatter og dramatiker Adam Price, 
og professor Jan Olav Henriksen, samt diverse workshops.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, det endelige program med tilmelding følger senere.
 

Tid: Torsdag den 24. august kl. 9.30-22 og fredag 25. august kl. 9.30-12.30
Sted: Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet, Søndre Campus

Yderligere oplysning om konferencen:
Teologisk konsulent Marianne Gaarden, marga@km.dk 



Retrætekursus for præster:
Hjertets opmærksomhed og 
menneskets midte
Mennesket har glemt sin midte. Mennesket er skabt til en naturlig balance mellem hovedets 
fornuft, hjertets bevidsthed og følelseslivet bundet i kroppen. Faldet fra paradistilstanden 
udløser en uorden, hvor fornuft og følelsesliv kommer til at dominere. Den kristne 
forvandlingsvej søger at genoprette den tabte balance, og et grundlæggende redskab hertil er 
øvelse af hjertes opmærksomhed.

Vi vil øve hjertets opmærksomhed som en indre praksis, til styrkelse af forholdet til andre 
mennesker, til Gud og til én selv. 

Hjertes opmærksomhed er en naturlig base. Den kan vendes indad for bøn, meditation eller 
stilhed, og den kan rettes ud ad i relation til andre mennesker.

Grupper af præster har i de senere år arbejdet med denne praksisform, og dokumenterer 
væsentlig betydning for såvel eget liv med bøn og meditation, som arbejdsliv ved gudstjeneste 
og sjælesorg. Ligeledes er det en erfaring, at hjertets opmærksomhed er let at formidle til 
mennesker i sognet, som søger fred, fordybelse, bøn – eller impuls til ny livsførelse. Hjertes 
opmærksomhed åbner tillige til kontakt med indre kald. Derfor vil vi på denne retræte også tage 
præstekaldets tema op og søge at placere det som vores ”midte” i relation til, at præstens tro 
og spiritualitet er afgørende for embedsudøvelsen.

Med retrætekurset som form vil vi tilgodese tre behov: tilbagetrækning, refleksion og 
inspiration. Retrætedelen giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse. 
Kursusdelen åbner for læring og refleksion, og giver konkret inspiration til sjælesorg og 
tilrettelæggelse af en retrætedag i kirken, samt til stille- og meditationsgudstjenester.

Tid: Mandag den 4. september kl. 9.30 – onsdag den 6. september kl. ca. 15. 
Sted: Refugium Smidstrup Strand, Sognevej 15, 3250 Gilleleje. 
Pris: Kr. 2.950, som kan dækkes af kirkekassen. 
Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet.  
 
Arrangør:  
Helsingør Stift v. præsterne Karin Bjerg Helmersen, Charlotte Nørballe, Betina Bolvig samt 
præst og uddannelsesleder på FUV Peter Ruge.

Tilmelding til sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig, bbf@km.dk senest den 1. juni 2017. 
 
Indbetaling af depositum på kr. 500 ved tilmelding, restbeløb indbetales senest den 1. juli.

Yderligere oplysninger: 
Betina Bolvig, 5185 8808, Karin Bjerg Helmersen, 6094 ,3884, Charlotte Nørballe 2784 4853.


