
Helsingør Stiftskonvent 

Grundtvigs Højskole, Frederiksborg 

d. 6. – 8. juni 2016 

 
Kære kollega 

Vi er glade for at kunne invitere til årets stiftskonvent hvor temaet er 

Det identitetshungrende menneske 

- dåb og sakramente 

For 500 år siden stod Luther fast på sin indre reformatoriske overbevisning over for 

sin traditionstunge samtid. Han kunne ikke andet. Nu synes rollerne at være byttet om. 

Senmoderniteten er kendetegnet ved, at mennesker er overladt til at finde sig selv af 

egen kraft og i egen ret som et autentisk selv.  

Tro, værdier og idealer anses for at være indre anliggender, som ikke længere henter 

begrundelse i hverken sociale og familiære traditioner eller i historisk opbyggede 

kulturelle, religiøse og kollektive betydningshorisonter. Autenticiteten er blevet den 

afgørende – indre og til tider strenge! – autoritet. Samtidig synes attituderelativismens 

forkyndelse af, at mennesker uden problemer og med overbevisning kan spille flere 

roller og rumme flere identiteter, at vige for en længsel efter en stærkere og mere 

stabil jeg-identitet, der kan begå sig i en kompleks virkelighed. Filosoffen Charles 

Taylor taler ligefrem om, at det senmoderne menneske (igen?) forsøger at bestemme 

sig selv med reference til helhedsprocesser som sprogfællesskabet, kulturen og fælles 

forståelser. 

Stiftskonventet vil fokusere på det senmoderne autenticitets- og identitetshungrende 

menneske og stille stimulerende spørgsmål til, hvordan vi – som traditionstung 

luthersk kirke – kommer i en ordentlig samtale med det. Mød gerne op med egne gode 

bud på, hvordan du f.eks. taler med unge autenticitetstro mennesker om barnedåb.   

Alle stiftets præster indbydes hermed til nogle inspirerende dage på Grundtvigs 

Højskole d. 6. - 8. juni 2016. 

Hjertelig velkommen!  

 
 

Biskop Lise-Lotte Rebel 

Domprovst Steffen Ravn Jørgensen 

Sp. Christine Gjerris  

Fhv. forstander Erling Christiansen 

Provst Grethe Bøje  

Sp. Eva Graff Mikkelsen 

Teologisk konsulent Marianne Gaarden  

Provst Steffen Ringgaard Andresen  

Provst Rebecca Rud 

 



 

PROGRAM 

 

Mandag den 6. juni 

kl. 13.00 Indkvartering og kaffe 

kl. 13.50 Velkomst ved biskop Lise-Lotte Rebel 

kl. 14.30  Niels Henrik Gregersen, prof. systematisk teologi, København.  

Hvorfor vi overhovedet skal fejre Lutherjubilæet i 2017?  

Luther har været et teologisk ikon som kun få andre. Samtidig har han altid delt vandene. Han er 

blevet set som det anfægtede kristenmenneske, men også som den brovtende mandsperson. Som 

menighedens befrier fra pavens åg og den, der selv satte et nyt kirkeregimente i værk. Som 

talsmand for den almindelige kristne menigmand og som den, der allierede sig med fyrstemagten. 

Som modernitetens herold og som et bagstræberisk middelaldermenneske.  

Foredraget vil tegne et billede af hans teologiske rolle i det 20. århundredes teologi. Synspunktet vil 

være, at Luther i Danmark – i modsætning til fx Tyskland – altid er blevet læst med Grundtvig og 

Kierkegaard m.fl. som mellemmænd. Men hvordan skal vi selv forholde os til ham, når der i 2017 

holdes 500-årsjubilæum for reformationen? Hvad er centrum og hvad er periferi? Hvad er værd at 

fejre og hvad er bedst at glemme? Og hvad vil det sige at være luthersk præst i dag? 

kl. 15.45 Kaffe 

kl. 16.00 Carsten René Jørgensen, prof. psykologisk inst., Aarhus.  

Identitet og autenticitet  

Udvikling af en velfungerende identitet er en central opgave for det senmoderne menneske, der 

både fordrer psykologiske ressourcer hos den enkelte og anerkendende medspil fra betydningsfulde 

andre. Elementer i den senmoderne vestlige kultur har betydet at det både er blevet vigtigere og 

mere krævende at udvikle en velfungerende identitet, der kan fungere som indre reference, når man 

skal navigere i en kompleks virkelighed. Med udgangspunkt i en kort skitsering af elementer i den 

senmoderne kultur beskrives hovedelementer i den menneskelige identitet, identitetsudfordringer og 

forstyrrelser i identiteten, fra forbigående identitetskonflikter til svær identitetsdiffusion - der bl.a. 

er et definerende karakteristika ved borderline personlighedsforstyrrelsen. 

kl. 18.30 Middag 

kl. 20.00  Ida Jessen, cand.mag., forfatter.  

Bibelhistorier for børn 

I forsommeren 2016 udkom en ny børnebibel på Bibelselskabet, skrevet af Ida Jessen og med 

illustrationer af Hanne Bartholin. Ida Jessen vil i sit foredrag tale om arbejdet med at genfortælle 

biblen for børn.  

 



 

PROGRAM 

 

Tirsdag d. 7. juni 

kl. 8.00 Morgenmad 

kl. 9.00 Morgensang i Ullerød Kirke, Anders Kingo, Helsingør domsogn  

kl. 10.00 Bent Flemming Nielsen, prof. systematisk teologi, København.  

Er dåben et identitetsprojekt? 

I gamle oldkirkelige liturgier ses, hvordan et menneske gennem dåben går over fra et værdisæt til et 

andet, fra at tilhøre ’denne verden’ til at få del i ’den kommende verdens goder’. Overgangen, 

skiftet, ikke alene forkyndes i ord, det gennemføres som performance med stærke ritualiseringer i 

form af neddykning i rindende vand, salvning med olie, nye klæder m.v. I en senmoderne kontekst 

tilkendes dåben den rolle at garnere indgangen til livet og familien med noget traditionalistisk 

æstetik, samt at give et tilskud til den private identitetsdannelse (’Jeg er da kristen’). Hvordan det så 

i øvrigt skal udfoldes, må den enkelte bedst muligt forsøge på egen hånd at gestalte. Ét er sikkert: 

Der gå ingen vej tilbage til forne tiders uskyld eller praksis. Et andet er imidlertid spørgsmålet: 

Lader vi os nøje med for lidt? 

kl. 11.30 Kort pause  

kl. 11.45 Birgitte Graakjær Hjort, ph.d., FUV, Aarhus.   

Dåb eller ej? 

Hvordan ser det ud med dåb i Folkekirken? Dåbstallet falder. Hvor drastisk er udviklingen? Og 

hvad gør nybagte forældre sig af overvejelser, når de beslutter sig for, om deres nyfødte skal døbes 

eller ej. Folkekirkens Videnscenter har fået lavet en række undersøgelser som vil blive præsenteret. 

kl. 13.00 Frokost 

kl. 14.30 Kaffe 

kl. 15.00 Tre fortællinger om arbejdet med dåb lokalt:  

Helene Ferslev, sp. Sydhavn sogn: Gravidsamtaler i kirkerummet  

Anne Birgitte Reiter, provst, Maribo: Katekumenatet – en voksen vej til tro  

Claus Øland Christensen, sp. Grønnevang sogn: Om dåb af konvertitter  

kl. 17.00  Pause 

kl. 19.00 middag med revy  

  



PROGRAM 

 

Onsdag den 8. juni 

kl. 8.00 Morgenmad 

kl. 9.00 Morgensang i Ullerød Kirke, Britta Raakjær Vind, Fløng sogn. 

kl. 10.00 Afslutning ved biskop Lise-Lotte Rebel  

kl. 11.00 Afrejse 

 

 
Tilmelding: 

Udgiften til stiftskonventet dækkes også i år fuldt af Helsingør Stift, men pga. 

værelsesfordeling/fortæring er tilmelding nødvendig. Tilmeldingen skal rettes til provsten, da denne 

skal have et overblik over hvilke præster, der er ”ude og hjemme”.  

Den samlede tilmelding fra provstierne bedes provstikontorerne fremsende til sognepræst Steffen 

Ringgaard Andresen – STA@KM.DK senest 1. juni på mail: Ved tilmelding bedes også anført, 

hvor de pågældende præster gør tjeneste.   

Emeriti kan tilmelde sig direkte til Steffen Ringgaard Andresen – STA@KM.DK eller til Helsingør 

Stift. Adressen er: Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3A, 3000 Helsingør eller på email: 

kmhel@km.dk    
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