
6 · Strukturer der fremmer kirkens formål
Hvordan skaber man sunde og bæredygtige menigheder i folkekirken. Torben 
Andersen har arbejdet med emnet i flere år og giver et overordnet oplæg om 
ledelse, sunde strukturer, nådegavebevidsthed, varmt fællesskab til gudstjeneste 
og smågrupper. OBS: Denne workshop forløber over både modul 1 + modul 2
Ved Torben Andersen, læge og mangeårigt menighedsrådsmedlem, Uggerby Sogn

7 · Bøn som hvile – bøn som arbejde
Bøn i folkekirken er mere end kirkebønnen. Oplæg til samtale om, hvordan bøn 
bliver en central del af sognekirkens liv. Hvordan bliver det med bøn til mere end 
blot snakken om den?
Ved Henrik Arendt Laursen, præst i Vigerslev Kirke i København

8 · Hvordan kvalificere den åndelige samtale i menighedsrådet?
Hvordan arbejder vi med en bibelsk vision og mission som et styrende værktøj i 
et menighedsråd? I Betænkning 1477 fra 2006 er det klart formuleret, hvad folke-
kirkens opgave er. Der står bl.a. folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde 
Kristus som hele verdens frelser. […] Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne 
opgave. En workshop hvor deltagerne sammen med oplægsholder Sven Madsen 
arbejder sig ind på, hvordan formålet kan præge menighedsrådets dagsorden.
Ved Sven Madsen, ph.d. i statskundskab, organisationskonsulent i Evidentia og 
formand for menighedsrådet i Sankt Hans Kirke, Odense 

FRIMODIG 
KIRKE I 20’ERNE
SOGNEKIRKEKONFERENCE 2021
11. JUNI KL. 9.30-17.15

Velkommen til en konference om at være sognekirke 
i begyndelsen af 20’erne. Det Nye Testamente har en 
mangfoldig beskrivelse af menigheden og dens funktion 
i verden. Fælles for beskrivelserne er, at Jesus er hem-
meligheden og omdrejningspunktet. Denne dag tager 
derfor også udgangspunkt i, at menigheden først og 
fremmest er et sted, hvor Kristus tjener os. Og det er en 
dag, hvor foredrag og seminarer rammer lige ned i sog-
nekirkens virkelighed med opmuntringer og inspiration 
til at være en levende menighed.
 Konferencen er for alle, der er en del af denne virkelig-
hed som ansat, menighedsråd eller frivillig. 

Foredrag ved
Geir Otto Holmås,
Peter Worm Madsen
og Henrik Arendt Laursen

Sted: Indre Missions missionshus, Nr. Voldgade 18, 7000 Fredericia. Nogle 
seminarer vil foregå i Michaelisgården, Sct. Michaelis Kirke, Vendersgade 
30B, 7000 Fredericia.
Hvornår: Fredag den 11. juni 2021 kl. 9.30-17.15
Pris: 350 kr. inkl. forplejning (ved tilmelding efter den 10. maj er prisen 
400 kr.)
Tilmelding via www.teologi.dk/tilmeld 
Arrangører: Evangelisk Luthersk Netværk, Dansk Bibel-Institut og 
Menighedsfakultetet

Få 25 procents rabat på Ved en korsvej af Geir Otto Holmås. Du får rabatkode ved tilmelding.

http://www.teologi.dk/tilmeld


WORKSHOP
1 · Giv mig Gud en salmetunge
Konkret inspiration til, hvordan man kan arbejde med sang og musik, som et 
aktivt redskab i kirkens liv og til, hvordan præster, organister og kirkemusikere 
kan samarbejde i teams.
Ved sognepræst Steen Søvndal og organist Jens Erik Rugager Kristensen, begge 
Grindsted Kirke

2 · Jeg elsker mit landsogn – især for præster
Hvordan ser du dit sogn og menighed? Hvordan bevare glæden i tjenesten? Hvor-
dan bygge menighed, så man får alle med? Hvordan inddrage frivillige? Hvordan 
bygge gode relationer til lejlighedskirkegængere og dem, der aldrig kommer i 
kirken? En workshop med fokus på teologiske overvejelser, konkrete idéer, udfor-
dringer samt oplæg til samtale.
Ved Robert Strandgaard Andersen, sognepræst i Hjordkær

3 · Jeg elsker mit bysogn – især for præster
Hvordan ser du dit sogn og menighed? Hvordan bevare glæden i tjenesten? Hvor-
dan bygge menighed, så man får alle med? Hvordan inddrage frivillige? Hvordan 
bygge gode relationer til lejlighedskirkegængere og dem, der aldrig kommer i 
kirken? En workshop med fokus på teologiske overvejelser, konkrete idéer, udfor-
dringer samt oplæg til samtale.
Ved Niels Jørn Fogh, præst i Lindehøj Kirke, Herlev

4 · Så er der børnekirke
Hvordan laver man kirke med børn og for børn? En workshop med fokus på at være 
kirke på tværs af aldersgrupper. Børnekirke i Sct. Michaelis Kirke i Fredericia er fem 
gange om året planlagt og ført ud i livet af en gruppe børn mellem 9 og 16 år. Må-
ske dukker nogle af dem op til workshoppen og fortæller om deres erfaringer.
Ved Oline B. Kobbersmed, cand.theol. kirke- og diakonimedarbejder i Sct. 
Michaelis Kirke, Fredericia

5 · Åndens vind fra Syden
Inspirationen fra Mekane Yesus kirken i Etiopien, en af verdens største og hurtigst 
voksende lutherske kirker. Hvad kan afrikanske erfaringer bidrage med i en dansk 
folkekirke? Christian Holmgaard har boet en tredjedel af sit liv i Etiopien og har 
undervist to år i Addis Abeba på Mekane Yesus kirkens præsteuddannelse.
Ved Christian Holmgaard, adjunkt på Dansk Bibel-Institut

PROGRAM

09.30 Ankomst og kaffe 
09.50 Velkomst
10.00 Menigheden som hvilested. Ved Geir Otto Holmås, 

dr.theol. og praksisleder ved NLA Høgskolen, Oslo
10.45 Menigheden hvor alle tjener. Ved Geir Otto Holmås
11.30 Kort pause
11.35 Menigheden som omsorgens sted. Ved Peter Worm 

Madsen, sognepræst i Christianskirken, Aarhus
12.15 Drøftelse
12.35 Frokost
13.30 Workshop modul 1 
14.30 Kaffepause 
15.00 Workshop modul 2 
16.15 Gå i fred. Tjen Herren med glæde. Ved Henrik Arendt 

Laursen, sognepræst i Vigerslev Kirke, København
17.00 Afrunding 
17.15 Tak for i dag

GEIR OTTO HOLMÅS
Konferencens norske gæstetaler, Geir Otto Holmås er 
dr.theol., forfatter og vejleder. Han har blandt andet 
skrevet bogen Ved en korsvej – Åbent brev til mine karis-
matiske venner. I den trækker han på egne erfaringer fra 
mange år i karismatiske miljøer. Han har et dybtfølt 
engagement i at skelne mellem sund og usund kristen-
dom, så evangeliet bliver en kilde til liv og tjeneste.


