
    

 KIRKE TIL TIDEN

konference for 
valg- og frimenigheder 

17. juni 2023
børkop



Velkommen til konference for valg- og frimenigheder

Vi har fået verdens bedste budskab om Jesus 
som Vejen, Sandheden og Livet. Denne dag 
bliver vi inspireret til, hvordan vi kan være 
kirke også for mennesker, der tror på mange 
sandheder og veje. Jesper Oehlenschläger 
og Robert Bladt stiller skarpt på kirkens 
mulighed for at linke til tidens mennesker 
og kirkens ansvar for at rodfæste mennesker 
i en rodløs tid. 

Gennem en lang række workshops/seminar-
er tager vi fat på at dele visioner, erfaringer 
og lavpraktiske udfordringer. Fordi vi er 
kaldet til frimodigt at være kirke til tiden.

Jesper Oehlenschläger er 
cand.theol. og udviklings- 
direktør i Samfonden.
Udgav i 2022 bogen  
Byens lykke.

Robert Bladt er cand.theol. og 
forstander på IM’s Bibelskole 

i Børkop. Han er bl.a. forfatter 
til flere andagtsbøger for  

hele året.

Program

09.30 Rundstykker, kaffe og the

09.55  Velkomst 

 Bibelrefleksion v. Jakob Rahbek, 
 præst i Agerskov Valgmenighed

10.15  Hvordan er vi en relevant kirke  
 i et postmoderne samfund? 
 v. Jesper Oehlenschläger

10.50  Refleksion, debat og drøftelse  
 i plenum

11.15  Pause

11.25  Idet I lærer dem… - hvordan  
 oplærer vi menigheden internt? 
 v. Robert Bladt

12.00  Refleksion ved bordene,  
 spørgsmål og opsamling

12.30  Frokost 

13.30  Workshops /seminarer – modul 1

14.45  Kaffe og the

15.15  Workshops /seminarer – modul 2

16.30  Tak for i dag - i hallen, hvor der  
 er en to-go-sandwich

praktiske oplysninger

Sted: IM’s Bibelskole,  
Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop.

Tid: Lørdag den 17. juni 2023 kl. 9.30 til 16.30.

Pris: 400 kr. ved tilmelding før 8. maj,  
derefter er prisen 450 kr.

Tilmelding: kortlink.dk/2hwd2  
senest lørdag den 3. juni 2023

Arrangører:

1. kirken i samfundet- i praksis (w)
Ét er at have en teori/ teologi for mission i praksis - noget 
andet er at leve denne ud. At være kirke dybt involveret i 
menneskers liv og det omgivende samfund er både en gave 
og en opgave, der kræver, at vi strækker os til det yderste. 
Men det er alt arbejdet værd! Vi vil se på en række ”best prac- 
tices” og cases fra forskellige danske og udenlandske kirker 
på, hvordan en kirke i mission kan se ud. Workshoppen vil 
være en vekselvirkning mellem input og deltageres egne 
erfaringer – succeser og fiaskoer! 
V. Jesper Oehlenschläger, cand.theol., forfatter og udviklings- 
direktør i Samfonden

Workshops og seminarer
På en workshop (w) vil deltagerne i høj grad blive 
inddraget i arbejdet med emnet, mens man på semi-
narerne (s) i højere grad giver plads til oplæg, men 
stadig med mulighed for spørgsmål og samtale.

2. frivillighedskultur (w)
Det kristne arbejde dør uden det frivillige engagement. 
Derfor er frivillighed et grundlæggende begreb, vi bør 
arbejde med. Frivillighedskulturen har ændret sig de sidste 
20 år, men vores praksis er langt hen ad vejen den samme. I 
denne workshop skal vi både idéudvikle og arbejde med nye 
vinkler på, hvordan vi engagerer mennesker. Et sted hvor vi 
tænker ud af vante rammer og skal turde udfordre ”plejer”. 
V. Mathias Nyborg Steengaard, ungdomskonsulent i Indre Missions 
Ungdom og uddannet frivilligheds-koordinator



3. unge i kirken (s)
Hvordan får vi unge mennesker engageret i 
kirke og kristent fællesskab? Hvad gør vi for at 
fastholde og udvikle en kirke, der er for alle? 
Hvem er de unge, og hvad driver dem? Hvad 
må det koste at få de unge med? Skal kirken 
først og fremmest være modkultur eller købe 
ind på kulturens præmisser? Hvad kan vi bru-
ge de unge til, hvis de kommer i kirke?
V. Michael Bak Nygaard, ungdomspræst i Frimenig-
heden Broen og leder af Revel, kirke for unge

4. inspiration til diakoni (s)
Hør om hvordan 35 kirker i Silkeborg, Aarhus, 
Aalborg og Græsted i fællesskab rækker ud til 
mennesker i udsatte livssituationer gennem 
netværket Kirkernes Sociale Arbejde. I Kirker-
nes Sociale Arbejde ønsker vi at inspirere og 
understøtte kirker/menigheder til sammen at 
indgå i frivilligt omsorgsarbejde i samarbejde 
med kommunen.
V. Janni Vendelbo Lauridsen, Projektleder I KSA 
Silkeborg og Danmark

5. god ledelse i praksis (w - kun i modul 1)
Den gode bestyrelse er bevidst om sit kald og sin opgave.  
Jeg præsenterer en model, som giver et godt overblik over besty-
relsens opgave og samtidig viser, sammenhængen mellem samspil 
i bestyrelsen og løsning af opgaven. Hvilke faldgruber hopper de 
fleste i? Hvordan sikrer man fremdrift og tackler forstyrrelser som 
konflikter, sygdom mv.? Hvordan kan en dagsorden give energi? 
V. Anette Klausholm Bækgaard, menighedsinspirator i ELN

6. hvordan drive mission lokalt samtidig 
med, at vi samler os i store menigheder? (w 
– kun i modul 1)
I disse år sker der en samling af flere kristne i 
færre menigheder. Resultatet er store menig-
heder med mange ressourcer, som til tider kan 
mangle lokal forankring, fordi man kommer 
fra et stort opland. Hvordan kan vi fastholde 
og styrke synet for lokal mission ind i en travl 
hverdag? Gennem oplæg og samtale vil vi 
inspirere til hverdagsnær mission.
V. Peter Rask, frimenighedspræst i Kirken ved Søer-
ne og Peter Techow, frimenighedspræst i Københav-
nerkirken

7. overvejelser om en ny luthersk  
frikirke (w – kun i modul 1) 
Frimenigheder er en del af den folkekirkelige fri-
hedslovgivning. Men det er ikke holdbart i længden 
at definere sig ud fra en kirke, som man ikke er en 
del af og hvis udvikling, man ikke har indflydelse på. 
Desuden er der fordele ved at være en selvstændig 
kirke. Vil du være med til at drøfte og se på, hvordan 
de eksisterende frimenigheder positivt kan forme en 
ny luthersk kirke i Danmark (missionalt, diakonalt 
og organisatorisk)?  
V. Christian Poulsen, Carsten Dalsgaard Hansen,  
Peter Nissen, Henrik Hadberg og Brian Christensen. 

8. regnbue-seksualitet og  
menigheden (w – kun i modul 2) 
Alternativ seksualitet og LGBT+ spørgsmål dukker i stigende 
grad op i menighederne. Det fylder meget i medierne, og 
vi påvirkes af den sekulære dagsorden. Hvad gør vi, når vi 
møder den, og hvordan kan vi bedst være et åbent fællesskab 
af forskellige mennesker? Ud over at trænge ned i emnet, ser 
vi på forskellige eksempler og drøfter udfordringerne.
V. Peter Nissen, afdelingssekretær i Luthersk Mission og landssekre-
tær i KNUS

9. frimenighedernes retsstatus - spørgsmål til juristen (kun i modul 2)
En række forhold omkring frimenighederne er reguleret af lovgivning. Det gæl-
der f.eks. spørgsmål om brug af folkekirkens bygninger, vielsesbemyndigelse mv. 
Det er ikke helt let at få overblik over området, og ofte er bestemmelserne heller 
ikke kendt i det folkekirkelige system, fordi de sjældent bruges. 
Workshoppen vil indeholde en kort introduktion og derefter svar på konkrete 
spørgsmål, som skal indsendes på forhånd og senest 1. juni til  
landsleder@luthersk-netvaerk.dk
V. Landsretsdommer Finn Andersen.

10. valgmenighed 2023 (s – kun i modul 2) 
Hvorfor giver det mening at have valgmenigheder? Hvor 
kan vi øve os i at stikke lidt til systemet og blande os i ud-
viklingen og danne modkultur? Hvor går grænserne for fri-
hed, når man har bundet sig til det folkekirkelige system? 
Hvilke muligheder giver det?  Hvordan samarbejder man 
med de lokale sognemenigheder? Hvad er fremtiden for 
missionske valgmenigheder i det folkekirkelige system?
V. Henrik Højlund, valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke.


