Evangeliet til bykulturen
Kristoffer Simonsen, sognepræst i Sct. Michaelis Kirke samt formand for menighedsrådet, Asbjørn Asmussen, Fredericia
Sognekirker i større byer har ofte ikke så faste sognegrænser. Få
inspiration, samtale og en drøftelse af, hvordan kirken bedst kan
formidle det gode budskab i en bykultur med fragmenterede og
skiftende fællesskaber.

Menighed på landet
Jakob Legarth, sognepræst i Ringive
Der er rimeligt stor forskel på den måde en menighed i byen og en menighed på
landet fungerer. Seminaret vil være en erfaringsudveksling om det at være menighed på landet og vil samtidig give opmuntring og inspiration til at være det.

Moral og praksis
Per Damgaard Pedersen, sognepræst i Kristkirken i Kolding
Hvordan kan vi have en tydelig moral og en inkluderende praksis?
Vi vil gerne fremme respekten for Guds vejledning og bud, og vi vil gerne indbyde
alle til at være med i menigheden. Men der kan ske så meget i menneskers liv, og
sommetider kan vi komme til at stå i situationer, som er vanskelige at håndtere.

Sted: Michaelisgården, Sct. Michaelis Kirke, Vendersgade 30B, 7000 Fredericia
Hvornår: Mandag den 11. juni 2018 kl. 9.30-17.15
Pris: 350 kr., inklusiv forplejning (ved tilmelding efter 9. maj er prisen 400 kr.)
Tilmelding via www.teologi.dk/tilmeld (billigst inden 9. maj!)
Arrangører: Evangelisk-Luthersk Netværk, Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet

GUDS
KIRKE
FOR DET
DANSKE
FOLK
SOGNEKIRKEKONFERENCE 2018
11. JUNI KL. 9.30-17.15
Folkekirken er en mærkværdig konstruktion, for er det som
kristen kirke Guds kirke eller er det som folkekirke folkets kirke? Svaret må være, at folkekirken er Guds kirke for det danske
folk. For Gud tænker frelsestanker også med vores nation og
har ambitioner om at bygge menigheder op, som tjener ham.
Evangelisk-Luthersk Netværk, Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet byder derfor velkommen til en konference,
der sætter fokus på, hvordan man kan virke og være menighed som præst, menighedsråd, ansat og frivillig i sin lokale
sognekirke. Alle interesserede er velkomne!
Foredrag ved Sune
Skarsholm, Niels Jørn
Fogh, Gert Nicolajsen
og Flemming Baatz
Kristensen

KOM MED OG FÅ
• inspiration til at være menighed og kirke
• håb om fornyelse af folkekirken ved at sætte fokus på muligheder og åbne døre for
evangeliet
• erfaringsudveksling om problemer og udfordringer ved at være sognekirke, herunder hvordan vi undgår at miste retning og profil
• opmuntring til at kæmpe for folkekirken ved blandt andet at høre andres gode
erfaringer
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Ankomst og kaffe
»Guds vision med sin kirke i Danmark
inkl. et globalt perspektiv«
ved sognepræst Sune Skarsholm
»Udfordringer ved den rummelige folkekirke«
ved sognepræst Niels Jørn Fogh
»Kaldet og mulighederne i folkekirken«
ved sognepræst Gert Nicolajsen
Frokost
Seminar modul 1
Kaffepause
Seminar modul 2
»Berigelsen ved en fast liturgi i en dynamisk tidsalder«
ved sognepræst Flemming Baatz Kristensen
Afrunding
Tak for i dag

SEMINARER
Fyld kirken!
Elon Jepsen, sognepræst i Harte
Hvad gør en præst, hvis man får nyt embede et sted, hvor der ikke har været tradition for trofasthed blandt sognebørnene? Hvordan fremelsker man sådan en
kultur af trofasthed?

Favn de fremmede! Søren Dalsgaard, koordinator i Folkekirkens Asylsamarbejde
under Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, København
Mange menigheder oplever, at der er flygtninge og indvandrere, som gerne vil
være en del af menigheden. Hvordan favner vi mennesker med forskellig kulturel
og sproglig baggrund, og hvad betyder det i forhold til at være menighed i mission?

Sakramenterne som holdepunkter
Kurt E. Larsen, professor og dr. theol., Menighedsfakultetet, Aarhus
Sakramenternes betydning for kontinuitet og faste holdepunkter for mennesker i
en fragmenteret kultur og omskiftelig tid.

Nå de kirkefremmede!
Peter Worm Madsen, sognepræst og diakonimedarbejder i Christianskirken, Aarhus
Hvordan når vi ikke-kirkelige medmennesker? Skal vi skabe aktiviteter, eller skal
vi drive reel mission blandt middelklassen og dem, der falder igennem systemet?
Hvad er løsningen for at imødegå udmeldelse og faldende dåbstal?

Søg indflydelse!
Margrethe Winther-Nielsen, projektleder og ph.d., Emdrup
Hvordan kan vi bedst udnytte mulighederne for medindflydelse og tage medansvar for ledelsen i folkekirken på provsti-, stifts- og landsplan. Her er fokus på
muligheder og udfordringer.

Slip nådegaverne fri!
Jørgen Jørgensen, sognepræst i Sct. Nicolai Kirke, Aabenraa
Der er brug for nådegavernes frie spil i menigheden, så det ikke kun er en præstekirke, men menighedens kirke. Hvordan kan man fremelske en nådegave-baseret
tilgang til tjenester og ledelsesopgaver i menigheden?

