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Helsingør Stiftskonvent 
Grundtvigs Højskole Frederiksborg 

11. – 13. juni 2018 
 

HVAD RAGER DET MIG? 
Har troen mistet sin virkelighedsfornemmelse? 

 

 
  

Kære kollega, 
 
Vi er glade for at kunne invitere til årets stiftskursus. Vi har kaldt kurset ”Hvad rager det mig? ” for 
at sætte spot på forbindelseslinjerne mellem troens virkelighed og den virkelighed vi prædiker ind 
i. Danske præster arbejder hårdt, og står nærmest på hovedet for at komme den moderne danske 
menighed i møde. Der er ikke den kreative ide, der ikke afprøves, for at sætte nyt liv i de gamle 
sandheder. Men hvad hvis det ikke kun er et spørgsmål om formidling? Hvad hvis 
forståelseskløften mellem liv og lære går endnu dybere? Hvad hvis det er selve kristendommens 
indhold, der ikke giver mening længere – hverken for vores menighed eller for os selv. Kan vi 
stadig tale om tro og frelse i de termer, den teologiske tradition har defineret? 
 
Årets stiftskursus åbner for en diskussion om troens relevans for nutidens eksistentielle spørgsmål. 

I hvor høj grad er evangeliets gode budskab et svar på vores faktiske længsler, håb og 

forventninger til tilværelsen? 

Hjertelig velkommen til nogle inspirerende dage i godt selskab. 
 
 
Mandag 11. juni   
 
kl. 13.00 Indkvartering og kaffe 
 
kl. 13.50 Velkomst ved biskop Lise-Lotte Rebel 
 



2 
 

kl. 14.30 Hans Jørgen Schanz, professor i Idehistorie:  

ÅND, DANNELSE OG FÆLLESSKAB 

De tre begreber er langt fra identiske. Ikke desto mindre kan de sammen udgøre en stærk 

civilisatorisk kraft.  Men når åndløsheden breder sig – som i Danmark – har det alvorlige 

konsekvenser også for dannelsen og fællesskabet. Foredraget vil fokusere på denne problematik. 

kl. 16.30 Kaffe 
 
kl. 16.45 Peter Tudvad, filosof og forfatter:  

FOLKEKIRKE, FÆLLESSKAB OG FORJÆTTELSE (SET FRA SACHSEN) 

Kierkegaard og Bonhoeffer, hin enkelte og menigheden, folkekirken og den evangeliske kirke i 

Tyskland. Poler og pejlemærker på en vej, der har ført foredragsholderen ud af kirken og ind igen. 

Fra forjættelsen af et rige, der ikke er af denne verden, til et fællesskab, der i altergangen gør 

Kristus realt eksisterende som menighed. Komme dit rige! Aarhus – København – Berlin – Sachsen. 

Kristendom til tiden i et land, hvor en minoritet af kristne udfordrer og udfordres af en majoritet af 

ateister. Kristendom, der hverken tier eller taler over sig. Kristendom uden religion, men med 

Kristus som herre og historien som forkyndelsens meningsgivende klangbund. 

kl. 18.30 Middag 

kl. 20.00  Katrine Wiedemann, teaterinstruktør:   
 
MIN TRO OG TVIVL PÅ KUNSTEN 
 
Wiedemann har i bogen ”Ved gudernes bord” beskrevet sit forhold til kunsten som et forhold på 
godt og ondt. ”Teateret er som religion for mig”, siger hun. Fyldt med tro og tvivl. Men 
grundlæggende handler det om virkeligheden og om, hvordan man er menneske. 
 
Tirsdag d. 12. juni 
 
kl. 8.00 Morgenmad 
 
kl. 9.00 Morgensang ved Carsten Mulnæs, sognepræst i Allerød 
 
kl. 10.00 Lars Sandbeck, teolog, forfatter, lektor ved FUV: 

FORKYNDELSESKRISEN I DEN POSTKRISTNE TIDSALDER 

Konsekvenserne af sekulariseringen begynder for alvor at kunne mærkes. Vi befinder os i dag i en 

tilstand, der kan kaldes ’postkristendom’, som blandt andet udmærker sig ved tiltagende 

kirkefremmedhed og udbredelsen af ikke-kristne tilværelsesforståelser. Med få lokale undtagelser 

bliver det derfor stadig vanskeligere at formidle kristendom og forkynde evangeliet til 
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befolkningen. Jeg vil forsøge at analysere den givne situation med henblik på at stille en diagnose: 

hvad er der galt, og hvad kan vi gøre ved det? 

kl. 11.45 Mathilde Walter Clark, forfatter og klummeskribent:   

"Som skønlitterær forfatter kæmper jeg dagligt med at finde sprog til at udtrykke det umulige. 

Hvad mener jeg med det umulige? Alt det vi næsten ikke har ord for, alt, det som vi anelsesfuldt 

står på kanten af. Fornemmelsen af foden på brystet når vi vågner om natten med en følelse vi 

ikke kan beskrive. Det faktum at vi er dødelige, og at vi måske er alene. At vi ikke ved om vi er det. 

Kristendommen tilbyder et sprog for det. Litteraturen og kunsten et andet. Jeg vil tale om 

nødvendigheden af hele tiden at prøve at at finde et sprog som kan udtrykke det umulige, og det 

vil jeg gøre ud fra mit eget udgangspunkt, ikke som teolog eller bibelkyndig, men som menneske 

og forfatter. "  

kl. 13.00 Frokost 

kl. 14.30 Kaffe 

kl. 15. 00 Refleksionsgrupper: (vælges ved ankomst) 
 
To religionspædagogiske grupper ved Pernille Nærvig og Christine Gjerris: 

1. Tro og viden for konfirmander  

For mange konfirmander spænder problemstillingen om tro og viden ben. Skal man tro på, at 

verden blev skabt på 7 dage? Passer alt, hvad der står i Biblen? Og hvis ikke det passer, hvad skal vi 

så bruge det til? Denne refleksionsgruppe indkredser, hvordan konfirmanderne forholder sig til tro 

og viden og hvordan vi kan arbejde med problemstillingen sammen med dem. Vi taler også om, 

hvad det religiøse sprog er og hvordan vi kan arbejde med det sammen med konfirmanderne. 

Gruppeleder: Christine Gjerris, sognepræst i Hellerup 

2.  Hvad har konfirmanderne brug for? 

Unge er hårdt spændt for i konkurrencesamfundet. De bliver målt og vejet på alle fronter døgnet 
rundt. Måske har de allermest brug for at vide at de er elsket som de er – uden at blive bedømt på 
deres præstationer og deres ydre. Kan vi i kirken tilbyde dem en anden livsforståelse end 
konkurrencesamfundets? Kan vi – og skal vi – skabe et præstationsfrit rum i 
konfirmationsforberedelsen – og i givet fald hvordan? 

Gruppeleder: Pernille Nærvig Petersen, religionspædagogisk konsulent og sognepræst i 

Brøndbyøster 

To grupper; om arbejdet med ældre (gerontopædagogik) og dåbssamtalen 
 
1. Åndelig omsorg   
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Da vi lever i et samfund, hvor der bliver flere og flere ældre, har en netværksgruppe under 
religionspædagogisk udvalg gennem et par år arbejdet med overvejelser og ideer til, hvad kirken 
kan tilbyde gruppen af ældre, herunder demente og deres pårørende. Der er tale om en gruppe 
borgere, som ofte har haft kirken med i deres liv, og som har glæde af, at der stadig forkyndes for 
dem, hvor de måtte befinde sig. Der lægges op til en samtale om, hvordan vi gør det på den 
bedste måde og hvilken rolle kirken i den forbindelse kan spille i samarbejde med kommuner, 
plejehjem, musikterapeuter, ældresagen, Alzheimerforeningen, frivilligcentre mfl. 
 
Gruppeleder: Bodil Olesen, sognepræst i Hornbæk 
 
2. Dåbssamtalen  
 
Hvordan åbner vi op for den gode dåbssamtale? Forældre og præster har forskellige dagsordner i 
forhold til emnet for dåbssamtalen. Hvor forældrene ofte har en meget praktisk tilgang, sidder vi 
og vil gerne have eksistentielle emner og Gud på banen. Denne refleksionsgruppe vil arbejde med, 
hvordan vi får inddraget Gud i dåbssamtalen uden det bliver præsten, der holder foredrag. 
 
Gruppeleder: Marianne Fischer, religionspædagogisk konsulent for voksenundervisning og 
sognepræst i Albertslund 
 
To grupper om kirkens diakonale arbejde  
 
1. Om diakonal spiritualitet 
 
På værestedet "Skur2" i Høje Gladsaxe er der udviklet en gudstjenesteform, hvor deltagernes 
spørgsmål, håb og længsler skaber gudstjenesten på stedet. Denne gruppe ved åbne for en 
samtale om 'gudstjeneste fra neden'.  
 
Gruppeleder: Morten Miland, diakonal konsulent og sognepræst i Høje Gladsaxe 
 
2. Diakoni og samarbejde  
 
En samtale om frivillige, fleksjobbere og fælles indsatser med kommunen ud fra Cafe Hjertetræet i 
Avedøre kirke. 
 
Gruppeleder: Inge Stagsted Lund, sognepræst i Avedøre kirke  
 
En gruppe om formidling og sociale medier 
 
1. Bevidst vs. bevidstløs brug af sociale medier  
 
De seneste par måneder har skærpet nogle allerede kendte problemstillinger ift. anvendelsen af 
sociale medier. De sociale medier er praktiske redskaber og uhyre effektive 
kommunikationsplatforme. Men de efterlader også spor i os der rækker fra søvngængeragtig 
sløvhed til sindsoprivende aggression, samtidig med at vi selv afsætter digitale aftryk på nettet. 
Hvor går grænsen og hvordan finder vi balancen?  
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Hvorfor er kirken på facebook? Hvad vil vi gerne kommunikere? Hvordan gør vi det ordentligt, 
etisk og effektivt? 
 
Gruppeleder: Sarah Thorngreen Auken, mediekonsulent og sognepræst. 
 
To grupper om homiletiske overvejelser over forkyndelsens virkelighed – udkast til fire 
sommersøndage 
 
Hvor ligger forkyndelseskrisen i prædiketeksterne til 3. 4. 5. og 6. søndag efter trinitatis? Hvordan 

kommer de os ved? Hvordan kan vi lade dem tale ind i vores tid? Og korresponderer de med de 

tanker og forestillinger, vi gør os om livet og lykken? Hvem er fjenden, vi skal elske? Hvad betyder 

det at tage sit kors op? Hvad stiller vi op med det tabte? Hvad skal man med nøglemagten? Kan vi 

knytte teksternes teologiske temaer til menighedens erfaringer fra dagligdagen, med billeder og 

fortællinger der skaber et link til noget, vi kender? Og kan ord som frelse, fuldkommenhed, tab, 

dom og forsoning løfte et rum over os, som vi kan træde ind i og lade få betydning for vores måde 

at være i verden på?  

1. 4. og 5. søndag efter trinitatis (Matt.5,43-48 og Matt.16,13-26) 

Gruppeleder: Eva Holmegaard Larsen, teologisk konsulent og sognepræst i Nødebo/Gadevang 

2. 3. og 6. søndag efter trinitatis (Luk.15,11-32 og Matt.19,16-26) 

Gruppeleder: Pia Nordin Christensen, stiftskonsulent i Kbh.’s stift og sognepræst ved Frederiksberg 

kirke) 

kl. 18.30 Middag med revy 
 
Onsdag 13. juni 
 
kl. 8.00 Morgenmad 
 
kl. 9.00 Morgensang ved Karina Juhl Kande, sognepræst i Karlebo  
 
kl. 10.00 Afslutning ved biskoppen 
 
kl. 12.00 Frokost  
 
 Afrejse 

 
Tilmelding 

Udgiften til stiftskonventet dækkes fuldt af Helsingør Stift, men på grund af værelsesfordeling og 

forplejning er tilmelding nødvendig. Ved tilmelding bedes venligst anført: 

- Hvem man ønsker at dele værelse med, da der ikke er enkeltværelser nok til alle. 
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- Hvorvidt man deltager i hele konventet. Ved delvis deltagelse angives ankomst- og 

afrejsetidspunkt af hensyn til køkkenets planlægning af måltiderne. Eventuelle allergier anføres 

også. 

- Hvor den enkelte præst gør tjeneste 

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 provstikontorene fremsende til sognepræst Kande 

Juhl Kande senest d. 28. maj på e-mail: kjk@km.dk. Emeriti kan tilmelde sig direkte til Karina Juhl 

Kande på e-mail: kjk@km.dk eller til Helsingør Stift. Adressen er: Vor Frue Kloster, 

Hestemøllestræde 3A, 3000 Helsingør eller på e-mail: kmhel@km.dk   

   
De bedste hilsner fra arrangørerne: 

Lise-Lotte Rebel, Steffen Ravn Jørgensen, Peter Birch, Asta Gyldenkærne, Karina Juhl Kande, 

Carsten Mulnæs, Kasper Morville, Eskil Dickmeiss og Eva Holmegaard Larsen 
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