
 

Digitalt ”gør-det-selv” kursus med spændende optakt
4. februar kl. 9 - 16

  DEN 
VIRTUELLE

  KIRKE

Vi har inviteret en række spændende og aktu-
elle gæster til at sige noget ud fra deres egne 
erfaringer med den digitale virkelighed.

Men vi lader det ikke blive ved snakken!  
Uanset hvordan vi har det med digitale  
gudstjeneste, ender det ofte i et spørgsmål 
om teknisk formåen. 

Vi tilbyder en ”gør-det-selv” eftermiddag med 
konkret, praktisk indføring i, hvordan man  
optager en gudstjeneste, laver en videohilsen 
eller en podcast med sin mobiltelefon. 

Debatten om de digitale 
gudstjenester fortsætter.  
Vi indbyder til en  
formiddag med fokus på  
menighedens fællesskab.  
Hvad er en menighed?  
Hvad betyder det,  
at der er nogen tilstede  
i rummet, og kan man  
skabe fællesskab online?

Tilmelding
inden 1.2.21 

For præster i Københavns stift 
til stiftspræst Pia Nordin Christensen 
på email PNC@KM.DK 

For præster i Helsingør stift 
til Teologisk Konsulent Eva Holmegaard 
Larsen på email EHL@KM.DK

Man kan både tilmelde sig til hele  
dagen, eller vælge enten formiddag  
eller eftermiddag. Ved tilmelding angiver 
man, hvilken workshop man ønsker  
at deltage i – en første og anden prioritet.

Efter kurset vil det være muligt  
at tilmelde sig opfølgende, personlig  
rådgivning hos de tre undervisere.
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Program

9.00-9.15 Tjek ind og velkomst

9.15-9.45 ”Når folkekirken skal spille efter 
reglerne – men uden for banen” 
ved afdelingsleder Birgitte Graakjær Hjort.
Erfaringer fra første nedlukning. Et kirkerum, 
der er tomt for mennesker. En mobiltelefon eller 
beskedent optagerudstyr. En ritualbog og en præ-
diken i hånden. Hvad førte det til liturgisk under 
nedlukningen? Hvad viser FUV’s rapport?

9.45-10.15 ”Det virtuelle fællesskab  
– findes det?” ved forfatter Vincent F. Hendricks. 
Hendricks er professor i filosofi og leder af Center 
for Information og Boblestudier. Han forsker i digi-
tal dannelse og hvad den direkte, fysiske kontakt 
betyder for det sociale fællesskab. 

10.15-10.30 Pause

10.30-11.00 ”Den hellige almindelige kirke” 
ved professor Niels Henrik Gregersen. 
Kirken er vant til at regne med, at den nærværen-
de menighed omgives af en stor og usynlig menig-
hed, ”den hellige almindelige kirke”. Men hvad med 
den virtuelle menighed, der både er nærværende 
på skærmen og fraværende i rummet?

11.00-11.30 ”Den klassiske gudstjeneste 
online” ved sognepræst Rasmus Nøjgaard.
Kan man overhovedet formidle en højmesse virtuelt? 
Fra første søndag under nedlukningen og hele 
perioden igennem streamede Sankt Jakobs kirke 
en 45min. lang gudstjeneste uden nadver, og til 
hver gudstjeneste klikkede ml. 3.300 og 400.000 
forskellige adresser ind på gudstjenesten. 

11.30-12.00 Debat

12.00-13.00 Frokost

13.00-13.30 ”Kirke i kornmarken”  
ved sognepræsterne Charlotte Chammon og  
Kim Eluf Fischer Nielsen.
Hvad gør man, når provsten siger, at man ikke må 
være i samme rum? To præster greb anledningen 
til at tænke ud af kirken og finde andre locations. 
Det førte dem vidt omkring i sognene og dybt ned 
i kassen med gimmicks, der visuelt understøttede 
dagens tema.  

13.30-14.00 ”Skal jeg se lige ind i kamme-
raet?” Ved dramatiker og instruktør Lenemarie 
Løwe Olsen.
Hvad er de dramaturgiske overvejelser og konse-
kvenser, når man begynder at optage, producere 
eller endda sende livestreame fra kirken? Hvor 
meget betyder formen og de visuelle og koreo-
grafiske valg for oplevelsen på den anden side af 
skærmen? En video, en podcast eller en transmis-
sion bliver i højere grad afkodet som et værk, og 
derfor er det væsentligt at få styr på de mange 
interne dramaturgiske kontrakter, man mere eller 
mindre bevidst indgår med seerne eller deltagerne.  

14.00-16.00 Tre workshops – videohilsen, 
podcast og optag en gudstjeneste

• Videoklip ved Dorte Palle fra ”Rakkerpak 
solutions”: Producer, rådgiver og underviser 
med lang erfaring for at inspirere og undervise 
i at fortælle en historie.

• Optagede gudstjenester ved dramatiker 
og instruktør Lenemarie Løwe Olsen: Arbejder 
med det formidlingsmæssige spændingsfelt 
mellem iscenesættelse og liturgi, kirke og teater.

• Lav en podcast ved Rune Michelsen fra 
”WeLoveVideo”: Partner, rådgiver og kursusleder.
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Arrangører: Udvalget for Efteruddannelse i Helsingør Stift og  
Gudstjenesteudvalget og Udvalget for Efteruddannelse i Københavns stift.


