
STIFTSPRÆSTESTÆVNE 

22.—23. AUGUST 2019 

BANGS HAVE OG HOTEL MARIBO SØPARK 

Tema: 

HØJMESSEN SOM RELATION OG RITUAL 

Lolland-Falsters Stift 



20.45 Revy og kaffe på Milling Hotel Søpark  

PROGRAM 

TORSDAG DEN 22. AUGUST 2019 

(BEMÆRK FORSKELLIGE MØDESTEDER) 

09.00 Velkomst og status på stiftet (Kaffe og croissant) 

  v/biskop Marianne Gaarden 
  Bangs Have 

10.00 Pause 

10.15 Hvad er det grundlæggende i højmessen, historisk og i dag 

  v/ professor emeritus Bent Flemming Nielsen 
  Bangs Have 

12.0 0 Frokost 
  Bangs Have 

12.45 Gudstjenestens form og liturgisk fornyelse i Danmark  

  v/sognepræst Jørgen Demant 
  Bangs Have 

 Arbejdet med gudstjenestens form og liturgisk fornyelse i Danmark står 

sine steder i kontrast til det at mange præster oplever, at de står alene 

med ansvaret for gudstjenesten. Hvordan kan gudstjenesten blive et fæl-

les anliggende, og ikke alene præstens projekt? Hvor afgørende er guds-

tjenestens form for gudstjenestens indhold? Skal vi flytte fokus på guds-

tjenestens ordning til fokus på gudstjenestens fællesskab?  

14.30 Pause med kaffe og kage 
  Bangs Have 

15.00 Sjælesorg på Nettet  

  v/projektleder Pernille Hornum 
  Bangs Have 

15.45 Sangtime i domkirken  
  Maribo Domkirke 

16.30 Indkvartering på Milling Hotel Søpark 

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

Hvad er det grundlæggende i højmessen, historisk og i dag? Foredraget 

vil belyse hovedlinjer fra den kristne gudstjenestes historie med særlig 

vægt på den lutherske gudstjenesteforståelse. En særlig rolle spiller nad-

verliturgien, som foredraget især vil samle sig om.  

Sjælesorg på Nettet er et landsdækkende tiltag for alle stifter. Landets ti 

biskopper sidder i styregruppen. Det er relevant for alle præster at kende 

til Sjælesorg på Nettet, da det er oplagt at henvise både unge, midald-

rende og ældre i menigheden til den digitale indgang til sjælesorgssam-

taler med præsterne på nettet. Der er udviklet materiale til alle præster 

til konfirmandundervisning i sjælesorg, som Pernille Hornum vil fortælle 

om. 



PROGRAM 

FREDAG DEN 23. AUGUST 2019 

(BEMÆRK FORSKELLIGE MØDESTEDER) 

Morgenmad serveres mellem kl. 8—9 på Milling Hotel Søpark. 

09.00 Morgenandagt i Maribo Domkirke  

  v/Biskop Marianne Gaarden 

10.00 Hvad stiller kirken og fællesskabet op med de religiøse erfaringer,  

  som så mange mennesker har, men ikke tør tale åbent om eller gå  

  i kirke med? 
  Bangs Have 

Journalist og forfatter Charlotte Rørth og forfatter, teolog og forhenvæ-

rende nonne Helene Hägglund taler om religiøse erfaringer og individuel 

tro - og om hvordan disse kan samles kollektivt. 

11.45 Frokost 
  Bangs Have 

12.30 Højmessen som relation og ritual 

  v/biskop Martin Modéus 

  Bangs Have 

14.15 Kollegial orientering, kaffe og kage 
  Bangs Have 

  Tillidsrepræsentanter, funktionspræster og præster med  

  særlige opgaver får her ordet. (Husk ved tilmelding at markere, hvis 

  du ønsker ordet i 5 minutter.) 

15.00 Tak for denne gang 

Martin Modéus er biskop for Linköping stift i Sverige, og har gennem hele 

sit arbejdsliv som præst, stiftsadjunkt, doktorand og nu biskop i Svenska 

Kyrkan beskæftiget sig med gudstjeneste og ritual. 2007 blev Modéus 

ph.d. på en afhandling om gudstjeneste og ritual. Størst indflydelse har 

Modéus fået i Danmark gennem bogen ”Menneskelig gudstjeneste – guds-

tjenesten som relation og ritual” (2005) som kom på dansk i 2007 (oversat 

af Anita Hansen Engdahl).  



PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Stiftspræstestævnet er obligatorisk for stiftets præster.  

 
Emeriti er inviteret til begge dage—dog kun frem til kl. 16.30 torsdag den 22. august. 

Mødesteder: 

Bangs Have, Bangshavevej 23, 4930 Maribo 

Milling Hotel Søpark,  Vestergaade 29, 4930 Maribo 

Maribo Domkirke, Klostergade 33, 4930 Maribo 

Stiftspræstestævnet er tilrettelagt af stiftets kursusudvalg: 

Per Møller, Torben Elmbæk Jørgensen, Lars Mynster, Anne Reiter, Ida Støckel Rolle, 

sammen med biskop Marianne Gaarden, bispesekretær Louise Vesterskov Andersen 

og teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen.  

Spørgsmål til program og tilmelding kan rettes til: 

Bispesekretær Louise V. Andersen 

Tlf.: 54 84 07 11, email: LVA@km.dk 

Teologisk konsulent Karen Marie Leth-Nissen,  

Tlf.: 54 85 02 11 (man-tirs), mobil: 29 43 10 23, email: KML@km.dk  

Tilmelding 

Tilmelding sker online via dette link: Tilmelding til Stiftspræstestævne.  

 

Tilmelding snarest muligt og senest den 19. juli 2019.  

Ved tilmelding skal stiftets tjenestegørende præster tilmelde sig middagen onsdag 

den 22. august og samtidig oplyse om overnatning ønskes på Milling Hotel Søpark.  

https://forms.gle/rX6tbhoCF32QrhBM8

