
STIFTSPRÆSTESTÆVNE  
1.  -  2 .  SEPTEMBER 2020  

 

 

Tema: 

 

FOLKEKIRKEN OG  

DEN LOKALE  

SAMMENHÆNGSKRAFT 

 

Lolland-Falsters Stift 

Mange præster oplever, at de 
skal favne en menighed, der be-
står af forskellige befolknings-
grupper – lige fra kirkefremme-
de dåbsfølger til den ældre ge-
neration, der er opvokset med 
kirkegang. 

Situationen er desuden præget 
af, at der i disse år sker ændrin-
ger i befolkningssammensætnin-
gen.  

Folkekirken spiller en stærk rolle 
og er med til at skabe sammen-
hængskraft for forskellige grup-
per af mennesker på tværs af 
baggrund og social status. 

På årets stiftspræstestævne skal 
vi beskæftige os med kirken som 
det kit, der binder samfundet 
sammen. 



 

TIRSDAG 

1. SEPTEMBER 2020 

BEMÆRK FORSKELLIGE MØDESTEDER 

09.00 Ankomst  
Bangs Have—Kaffe/crossiant 

 

09.30 Velkomst og præsentation af ny bog om 
stiftet: ”Vel mødt under sky på kirkesti” 
v/ biskop Marianne Gaarden 

 

10.00 Den historiske og kirkehistoriske baggrund for 
samfundsudviklingen — oplæg og diskussion   
Hvad er den historiske og kirkehistoriske baggrund for sam-
fundsudviklingen på Lolland-Falster? Hvad har været kirkens 
rolle? 
v/ Ulla Schaltz, cand. mag i etnologi og historie, direktør for 
Museum Lolland-Falster 

 

12.30 Frokost 

 
13.30 Folkekirken og sammenhængskraften i sam-
fundet — oplæg og diskussion   
Hvordan bidrager folkekirken til sammenhængskraften i sam-
fundet, både i Danmark og på Lolland-Falster? Hvordan ser 
forskellige samfundsgrupper på sammenhængen mellem fol-
kekirke og samfundet på tværs af sociale skel? 
v/ Karen Marie Leth-Nissen, cand.theol., ph.d. 
 

15.00 Pause med kaffe og kage 
 

16.00 Sangtime i Maribo Domkirke 

v/ domorganist Vibeke Vanggaard 
 

17.00 Indkvartering på Milling Hotel Søpark 
 

18.30 Middag (inkl. to glas vin/øl/vand) 
Bangs Have 

 

20.30 Revy 



Morgenmad serveres mellem kl. 08.00-09.00 på  
Milling Hotel Søpark 

09.00 Morgenandagt i Maribo Domkirke 
v/ sognepræst Henrik Gade Jensen 

 

10.00 Præstens forståelse af embedet og sin rolle i 
lokalsamfundet — oplæg og diskussion   
Hvordan kan præsten forstå sit embede og sin rolle i samfund? 
Lolland-Falster rummer flere forskellige samfundsgrupper—
både velbemidlede og fattige, indfødte generationer og til-
flyttere, unge og gamle. Vi skal se nærmere på, hvordan præ-
sten kan forstå sit embede og sin rolle i den kontekst ud fra en 
systematisk teologisk tilgang. 
v/ Peter Lodberg, dr. theol., professor MSO ved Afdeling for Teologi, 
Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet 

 

12.00 Frokost 

 
13.00 Krav til kompetencer i takt med den øvrige 
samfundsudvikling — oplæg og diskussion   
Kravene til folkekirkepræsters kompetencer ændrer sig i takt 
med den øvrige samfundsudvikling. Hvordan arbejder vi med 
at ruste præsterne til at fungere i forskellige samfundsmæssi-
ge kontekster? Kirsten Felter taler om emnet ud fra dels sin 
empiriske forskning i forholdet mellem embede, profession og 
præsters forvaltning af de forskellige roller, dels sin forskning i 
præsteuddannelse på nordisk plan.  
v/ Kirsten Felter, cand. theol., ph.d., vidensmedarbejder ved 
Folkekirkens Videnscenter (FUV) 

 

15.00 Kollegial orientering, kaffe og kage 
Tillidsrepræsentanter, funktionspræster og præster med særli-
ge opgaver får her ordet. (Husk ved tilmelding at markere, hvis 
du ønsker ordet i 5 minutter). 
 

15.45-16.00 Afslutning 
 

 

ONSDAG 

2. SEPTEMBER 2020 

BEMÆRK FORSKELLIGE MØDESTEDER 



Stiftspræstestævnet er obligatorisk for stiftets præster 

Emeriti er inviteret til begge dage — dog kun frem til kl. 16.45 tirsdag d. 1. september 2020. 

 

Tilmelding 

Tilmelding sker online via dette link: Tilmelding til stiftspræstestævne 

Tilmelding snarest muligt og senest den 24. juli 2020.  

Ved tilmelding skal stiftets tjenestegørende præster tilmelde sig middagen tirsdag den 1. 

september 2020 og samtidig oplyse om overnatning ønskes på Milling Hotel Søpark.  

 

Mødesteder 

Bangs Have, Bangshave 23, 4930 Maribo 

Milling Hotel Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo 

Maribo Domkirke, Klostergade 33, 4930 Maribo 

 

Spørgsmål til program og tilmelding kan rettes til 

Bispesekretær Louise V. Andersen 

Tlf.: 54 84 07 11, e-mail: LVA@KM.DK 

 

Stiftspræstestævnet er tilrettelagt af stiftets  

kursusudvalg: 

Per Møller, Torben Elmbæk Jørgensen, Lars Mynster, 

Anne Reiter, Ida Støckel Rolle sammen med biskop 

Marianne Gaarden og bispesekretær Louise Vesten-

skov Andersen. 

 

Lolland-Falsters Stift 

http://www.defgo.net/s.asp?id=1602935&c=ZBSTMV&l=da&p=km.dk

