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Homiletikkursus efterår 2017 
Kursusbeskrivelse
Vi mødes en gang om måneden igennem et halvt 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, 
kontekst og reception. 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.  

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 og sted: Tirsdage kl. 9.00-12.00  29/8, 19/9, 31/10, 14/11, 12/12
Stengård Kirke, Triumfvej 2, 2800 Kongens Lyngby.
Tilmelding: lgl@km.dk
Kursusleder: Lars Gustav Lindhardt, sognepræst i Avedøre Kirke

Yderligere oplysninger hos Lars Gustav Lindhardt, lgl@km.dk, tlf. 2116 2576.

mailto:lgl@km.dk


Netværk for babysalmesangsledere
Har du lyst til at være med i et netværk for babysalmesangsledere, hvor vi kan udveksle 
erfaringer og komme med vores bedste ideer?

Det første møde holdes torsdag den 14. september kl.12.30-15.00 i Søborg Kirke, Frødings 
Alle 2, 2860 Søborg.

Der vil være tre oplægsholdere fra Helsingør Stift, som fortæller, om hvordan de afholder 
babysalmesang. Derefter sætter vi os i grupper og udveksler vores erfaringer, så tag jeres 
bedste ideer med. 

Afslutningsvis taler vi om behovet for at mødes igen. 

Eftermiddagen er gratis.

Yderligere oplysninger og tilmelding hos religionspædagogisk konsulent Marianne Fischer, 
maf@km.dk, tlf. 2140 0685 

mailto:maf@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.

For kursister, som deltog i dette kursus i foråret 2017, afholdes opfølgningskursus tirsdag 7/11.

Ved redaktør Kåre Gade.

Tid og sted:  Onsdag 20/9 kl. 10-15  
Frederiksborg Slotskirke Sognegården, Frederiksværksgade 2B, 3400 Hillerød

Yderligere oplysninger og tilmelding (senest 11/9): Kåre Gade, kaga@km.dk, tlf. 5344 0820

mailto:kaga@km.dk


Fotografering med smartphone
Gode, aktuelle billeder af livet i og omkring kirken gør sognets kommunikation indbydende og 
relevant. I dag går alle, der ejer en smartphone, rundt med et godt kamera i lommen. Alligevel 
kan det være svært at få billederne til at fungere, så de kan bruges på hjemmeside, Facebook 
eller i kirkebladet.

På dette hands-on-kursus bliver du klogere på, hvordan du bedst udnytter din smartphones 
kamera. Du får gode råd til belysning, komposition og efterbehandling, som gør den tekniske 
og visuelle kvalitet af billederne bedre. Forud for kurset bedes du oplyse, hvilken smartphone, 
du bruger, ligesom du skal sende 1-3 eksempler på billeder, du har taget med den. Og du skal 
naturligvis medbringe din smartphone på kurset.

Ved redaktør Kåre Gade.

Tid og sted: Onsdag 4/10 k. 9-12 
Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup

Yderligere oplysninger og tilmelding (senest 25/9): Kåre Gade, kaga@km.dk, tlf. 5344 0820

mailto:kaga@km.dk


Helsingør Stifts Teologiske Salon: 
Hvordan sætter vi som kirke den 
eksistentielle samtale på dagsordenen?
Helsingør Stifts Teologiske Salon er et rum for lægfolk, kirkens ansatte, 
menighedsrådsmedlemmer og præster, 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 i stiftets forskellige provstier en aften fra kl. 19.00-21.00. Et emne introduceres ved 
en samtale med en inviteret person, hvorefter emnet drøftes i mindre grupper og afsluttes i 
fællesskab. Der serveres et glas vin, øl eller vand til den efterfølgende debat. Det er gratis at 
deltage, og det kræver ingen forud kendskab til emnet, blot lysten til at vide mere og deltage i 
samtalen.

Vi har denne aften inviteret Birgitte Kragh Engholm, der er ansat som sognepræst og udvikler 
med ansvar for 25-45-årige på Vesterbro i København. Birgitte har udviklet konceptet for 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. 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 vil denne aften dele sine erfaringer og 
give inspiration til, hvordan vi kirke lokalt kan sætte den eksistentielle samtale på dagsorden.

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

Tid og sted: Tirsdag 10/10 kl. 19.00-21.00 
Christianskirken, Christian X Alle 120, 2800 Kongens Lyngby

Ingen tilmelding 

Yderligere information, kontakt Eva Holmegaard Larsen: EHL@km.dk



Tredages-kursus:  
Teologisk embedsforståelse og praktisk 
arbejdstidsplanlægning
I takt med samfundet forandrer sig, og folkekirkens medlemmers tilknytning til og brug af kirken 
forandres, ændrer også præstens arbejde karakter. Overordnede udviklingstendenser i 
samfundet i retning af sekularisering og individualisering udfordrer præstearbejdet. En præst 
skal i dag ikke blot udføre embedets traditionelle funktioner, men skal også være i stand til at 
agere på mange andre arenaer og kunne forholde sig til komplekse og eventuelt modstridende 
forventninger fra forskellige grupper i menigheden – og eventuelt også fra mennesker, der ikke 
er medlem af kirken. Præsten kan i dag ikke dække sig under et upersonligt embede, men 
forventes i høj grad at være “på som person”. Præster investerer meget af deres personlighed i 
arbejdet. Det er en profession, som stiller store krav, og det kan være vanskelig at holde fri.

Præsters arbejde lader sig bedst kategorisere under betegnelsen “grænseløst arbejde”. 
Arbejdsopgaverne er mangfoldige og forskelligartede, og arbejdsdagen præges ofte af 
“forstyrrelser”. Det er arbejdsvilkår, der kræver et godt overblik og personlig evne til at forvalte 
egne ressourcer på en hensigtsmæssig måde, for at undgå overbelastning og stress.

På dette kursus tager vi fat i både den teologiske forståelse af præstens embede og den 
praktiske tilrettelæggelse af arbejdet. Vi tager fat på spørgsmålet om, hvad de nye vilkår 
betyder for forståelsen af, hvad en præst er og skal i dag. Og hvad det betyder for de måder, 
hvorpå præsterollen kan udformes i vores samtid. Konkrete får du praktiske værktøjer og 
inspiration til at skabe forbedringer i din personlige planlægning, organisation og tidsstyring. 
Kurset retter også fokus mod forholdet arbejdsliv versus familieliv, og udfordrer dig som 
deltager til at gennemtænke balancen mellem disse to livsområder. Kursets overordnede formål 
er dels at skabe refleksion om din teologiske forståelse af præstens embede og konkret at give 
dig et styrket arbejdsoverblik og bedre trivsel i dit præstearbejde.

Inden kursusstart modtager du et udførligt program for de tre dage.   

Tid: Kurset er sammenhængende og man forpligter sig til at deltage alle dage: 
Onsdag 11/10 (kursusledere Kirsten Donskov Felter, Marianne Gaarden og Eva Brow)
Torsdag 9/11 (kursusleder, Eva Brow og Marianne Gaarden)
Onsdag 22/11 (kursusledere Kirsten Donskov Felter og Eva Brow)
Sted: Bidstrup Kirke, Birkebakken 1, 3460 Birkerød
Tilmelding: Via din provst. 
Kursusledere: Eva Brow, Coach og konsulent, Kirsten Donskov Felter, Teologisk 
vidensmedarbejder, ph.d., Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Marianne Gaarden, 
biskop over Lolland-Falsters Stift.

Yderligere information om kurset, kontakt provst Peter Birch, pbp@km.dk



Den gode sognehjemmeside 2
Opfølgningskursus for deltagerne i “Den gode sognehjemmeside”. Vi ser på, hvordan I har 
arbejdet videre med jeres hjemmesider siden kurset, giver hinandens hjemmesider efterkritik 
og udveksler erfaringer og gode idéer.

Ved redaktør Kåre Gade.

Tid og sted: Tirsdag 7/11 kl. 10-15  
Præstevangs Kirke, Tamsborgvej 2, 3400 Hillerød.

Yderligere oplysninger og tilmelding (senest 30/10): Kåre Gade, kaga@km.dk, tlf. 5344 0820

mailto:kaga@km.dk


Stiftsdag for Diakoni  
Inkluderende fællesskab – Ensomhed 
har ingen alder       
Hovedforedrag:  
Horserød Fangekor og Bjarne Lenau Henriksen – menighedernes rolle i udslusning og 
resocialisering        

Workshops, bl.a.:   
Unge og ensomhed – gæster fra VenTilEn  
Fællesskab med flygtninge – præst og flygtninge fra Grønnevang kirke  
Familie og ensomhed – fællesskaber for enlige forældre

Tag menighedsråd og frivillige med!

Tid og sted: Lørdag 11/11 kl. 11-16  
Smørum Konfirmandhus, Flodvej 73E, 2765 Smørum

Yderligere oplysninger og tilmelding hos diakonikonsulent Morten Miland Samuelsen, 
mms@km.dk, tlf. 2462 3969

mailto:mms@km.dk


Retrætekursus for præster  
Stilhed og Hjertets Opmærksomhed  
 
Dette retrætekursus ved årets begyndelse er et tilbud til Helsingør Stifts præster om 
tilbagetrækning og fordybelse, efter en travl tid. Gennem samtale, stilhed og hjertets 
opmærksomhed vil vi som forberedelse til faste – og påsketiden nærme os den klassiske 
passionsmeditation.Vi vil tage afsæt i salmebogens fortolkning af passionen og i dens 
anvisning på fordybelse. Gennem praktiske meditationsformer for både krop og sind vil vi søge 
at knytte klassisk fromhed sammen med den længsel efter åndelig erfaring og hengivelse, som 
vi møder i menigheder af i dag.

Retrætedelen giver mulighed for tilbagetrækning, stilhed og fordybelse. Kursusdelen åbner for 
læring og gensidig refleksion og giver konkret inspiration til tilrettelæggelse af en retrætedag i 
kirken samt til faste- og påsketidens gudstjenester.

Tid og sted: Mandag 15/1 kl. 9.30 – onsdag 17/1 kl. ca. 14. 
Refugium Smidstrup Strand, Sognevej 15, 3250 Gilleleje.

Pris: 3.025 kr. som kan dækkes af kirkekassen.

Tjenestefri: Der kan søges om tjenestefri gennem stiftet. 

Arrangør: Helsingør Stift v. sogne- og hospitalspræst Betina Bolvig, pastor Karin Bjerg 
Helmersen, begge uddannede retræteledere fra FUV samt præst og uddannelsesleder på FUV 
Peter Ruge.

Tilmelding: Betina Bolvig, BBF@km.dk med indbetaling af kursusbeløbet på konto 0216 - 
4069030432 (Helsingør Stift) senest den 6. oktober 2017. Husk at anføre eget navn, sogn og 
kursets navn.

Yderligere oplysninger hos Betina Bolvig, tlf. 5185 8808 og Karin Bjerg Helmersen, tlf. 6094 
3884. 


