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    Praktiske oplysninger
 
Stiftspræstestævnet er obligatorisk for stiftets præster
Emeriti er inviteret til begge dage — dog kun frem til kl. 17.00 onsdag d. 25. august 2021.

 
Mødesteder 
Bangs Have, Bangshave 23, 4930 Maribo
Milling Hotel Søpark, Vestergade 29, 4930 Maribo  - kun overnatning og morgenmad 
 
 
Spørgsmål til stiftspræstestævnet kan rettes til: 
Bispesekretær Louise V. Andersen 
Tlf.: 54 84 07 11, e-mail: LVA@KM.DK 
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”Folkekirken under forandring” 
 

Folkekirken er, som kirken skal være det, altid under forandring. I det 
seneste år har forandringerne været flere, tydeligere og hastigere end 

sædvanligt. Dette års stiftspræstestævne vil derfor fokusere på aspekter 
af den forandring, folkekirken for tiden undergår. Det skal dreje sig om 
forholdet til bekendelsesskrifterne, om begravelseskulturen, om forhol-
det mellem stat og kirke, om den modstræbende eller den velvillige for-
andring, der har betydning for folkekirken i almindelighed og for præ-

sters arbejdsforhold og kaldsbevidsthed i særdeleshed. 
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 Dag 1 – 25. august 2021

kl. 09.00–09.20  Morgenandagt - Maribo Domkirke 
   v/ sogne- og pilgrimspræst Charlotte Backhaus (frivillig deltagelse)

kl. 09.30–10.00  Velkomst med kaffe og croissant  
   v/ biskop Marianne Gaarden 

kl. 10.00-12.00  Bekendelsesskrifterne i et historisk og nutidigt 
   hermeneutisk perspektiv
    v/ Anders-Christian Jacobsen, professor i dogmatik, AU  

 Folkekirken er i krise. Det er ikke nødvendigvis negativt. Krisen 
 er afgørelsens punkt. Et vendepunkt. Træffer man de rigtige   
 beslutninger og vælger de rigtige veje, så kommer man styrket 
 ud af krisen. En typisk reaktion på at være i krise er, at man ser 
 ind ad og bagud: Hvad er det sikre, det kendte, det faste grundlag. 
 I en folkekirkelig sammenhæng falder blikket nemt på bekendelserne
 som det sikre grundlag, man kan klamre sig til i en krisetid. Krav 
 om bekendelsestroskab lyder højere og højere. Men er en stærkere  
 samling om det såkaldte ’bekendelsesgrundlag’ det rigtige svar på  
 krisen? Ikke nødvendigvis!  

Folkekirkens lutherske bekendelser er stærkt præget af den historiske situation, som de 
blev formuleret i. Nutiden er en anden. Bekendelserne kan derfor kun fungere som posi-
tive pejlemærker i den nutidige krise, hvis de underkastes en hermeneutisk proces, der 
frigør dem fra datidens tidstypiske situation og forestillingsverden, for eksempel opgøret 
med den katolske kirke og datidens helvedesangst. En sådan fortolkningsproces må være 
drevet af spørgsmålet om, hvad det vil sige at være evangelisk kristen og evangelisk kirke i 
2021. Foredraget vil belyse bekendelsernes historiske tilblivelse og give bud på, hvordan de 
kan fortolkes i dag.

Anders-Christian Jacobsen er professor i dogmatik ved Afdeling for Teologi på Aarhus Uni-
versitet. Han har gennem mange år beskæftiget sig med dogme- og teologihistorien og 
med nyformuleringer heraf. Teologiske temaer som menneskesyn, skabelsesteologi, kristo-
logi, eskatologi og sakramentsteologi har være fokuspunkter i dette arbejde. I de senere år 
har han desuden stået i spidsen for et større europæisk forskningsprojekt om menneskets 
frihed og værdighed set i et langt teologi- og filosofihistorisk perspektiv.



 
kl. 12.00-13.00  Frokost

kl. 13.00-15.00   Danskernes begravelseskultur under forandring 
   v/ Ulla Schmidt, professor MSO  

 Hvad kendetegner begravelseskultur i Danmark i dag? Er den i   
 opbrud, på vej fra væk fra det traditionsbestemte og 
 standardiserede, og i retning af det individualiserede og i øjnefalden- 
 de? Den påstand fremsættes i hvert fald ofte, og i oplægget undersø- 
 ges den  nærmere med udgangspunkt i et bredt indsamlet  
 datamateriale. Hvordan kan der spores en bevægelse fra det traditio- 
 nelle til det personaliserede, og hvilke hensyn, værdier og anliggender  
 præger i givet fald en begravelseskultur med større vægt på det per-  
 sonliggjorte og autentiske? Hvad betyder dette for folkekirkens stilling  

   som central forvalter af begravelseskultur i Danmark? Og siger det hele  
   måske også noget om forståelse af død?

kl. 15.00-16.00       Pause med kaffe og kage

kl. 16.00-17.00       Sangtime i Domkirken ved domorganist Vibeke Vanggaard

kl. 18.30         Middag i Bangs Have

kl. 20.00         Revy i Bangs Have  
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 Dag 2 - 26. august 2021 

Kl. 09.00-09.30 Gudstjeneste i Domkirken  
        v/ sognepræst Torben Elmbæk Jørgensen 

Kl. 10.00-12.00 Forholdet mellem stat, kirke og corona  
       v/ Lisbet Christoffersen, professor på RUC og adjungeret professor på KU
 

 Corona-bekæmpelsen har generelt ændret på, hvordan organisationer og        
 mennesker i samfundet kan reguleres. I hvert fald under en pandemi.  
 Det gælder også i og for folkekirken. Og det har givet genlyd på alle  
 niveauer.  

   I dette oplæg vil Lisbet Christoffersen give et overblik over ændringerne,  
 tage temperaturen på, hvilke ændringer vi skal indstille os på som varige,  
 og hvad det betyder for folkekirken – både i stat-kirke-forholdet og i  
 mulighederne for lokalt at tilpasse generelle regler og beslutninger. 
 Der er afsat god tid til samtale, debat, spørgsmål, indlæg fra salen  mv.

 
Lisbet Christoffersen er professor i ret og religion på Roskilde Universitet, hvor hun undervi-
ser samfundsvidenskabelige studerende i samfundets grundlæggende retsforhold – hvordan 
bliver regler til, hvordan udmøntes de mv. Hun er også adjungeret professor i kirkeret på Det 
Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor hun har forelæsninger i grundlæggende 
kirke- og religionsret. Hun er mangeårigt medlem af Selskab for Kirkeret, og hun gav et invi-
teret bidrag til FUV’s rapport fra november 2020 om folkekirkens corona-håndtering – første 
halvleg.

kl. 12.00-13.00 Frokost

kl. 13.00-13.45 Folkekirken under forandring i lyset eller i skyggen af coranakrisen,   
              oplæg til workshops 
        v/ Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder FUV 

 Meget kan man byde folk - undtagen forandringer! Det er såre menneske- 
 ligt at holde fast i det kendte. Vanens magt er stærk. 
 Coronapandemien har imidlertid skubbet vores tankebaner ud af de 
 kendte spor. Vi er blevet tvunget til forandringerne, uanset om vi har vil- 
 let dem eller ej. Mange af os sukker efter at vende tilbage til en  normal  
 hverdag igen, men vi kan ikke forvente, at hverdagen bare vender tilbage  
 til sin normale gænge. De fleste mennesker kommer forandrede ud af  
 en krise, og det samme gælder folkekirken. I disse workshops retter vi  
 fokus mod forskellige områder af kirkelivet og reflekterer over hvilke er 

   faringer, vi tager med os videre i en postcorona tid.  



 

Ulla Morre Bidstrup er uddannelses- og afdelingsleder på Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter i København. Hun har skrevet ph.d. om forandring i forhold til de kirkelige 
handlinger i almindelighed, og begravelseskultur i særdeleshed – ikke mindst pårørendes 
stigende ønske om medinddragelse. 

Workshops

1. Erfaringer med de kirkelige handlinger,  
    Workshopleder: Ulla Morre Bidstrup 

2. Erfaringer med konfirmandforberedelsen, 
    Workshopleder sognepræst og uddannelseskonsulent i Helsingør Stift,  
    Pernille Nærvig 

3. Erfaringer med gudstjenesten: Leder: Sognepræst Københavns Stift 
    Mette Kathrine Grosbøll Brok 

4. Erfaringer fra sjælesorgen: Leder: Sognepræst Lolland-Falsters Stift,  
    Dan Månsson 
 
5. Erfaringer med prædikenen: Leder Sognepræst og teologisk konsulent i  
    Københavns Stift, Pia Nordin Christensen
 

Kl. 15.00-16.00 Tak for i dag med kaffe/ kage – kollegialt orientering er på  
        forhånd meddelt til stiftet – sker i forbindelse med  
        tilmeldingen 
 
Kollegial orientering
Anne Sloth Jørgensen  Folkekirkens Skoletjeneste SYLF 
Tom Friis    Fælles forbønsgudstjeneste
Anne-Lene N. Frederickson  Kirken på landet 
Birthe Friis     Situationen på sygehuset i forhold til corona 
Christina Meilcke   Orientering fra stiftsbestyrelsen for tillidsrepræsentanter/ 
     Præsteforeningen 
Hanne Lundsgaard  Folkekirken og mennesker med særlige behov
Kathrine Brorsen   Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde 
Anne Reiter    Supervision 
Anders Blichfeldt   Teologiske bøger til foræring   
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Tak for denne gang


