
   
Program for Stiftspræstemøde 2017 
 
 
Tirsdag den 13. juni: 
Kl.09.00   Ankomst (indkvartering). Kaffe/the og rundstykker 
 
Kl.09.45  Morgensang – velkomst ved biskoppen. 

 

Kl.10.00              ”Fællesskabets vilkår i en individuel tid”  
Højskoleforstander, mag.art. Jørgen Carlsen, Testrup 
 

Alle vil i dag gerne være bohemer. Ingen gider være spidsborger! 
Det gør det svært at rekruttere til Vandværkets bestyrelse, 
skolebestyrelser - og menighedsråd. Modsat for 500 år siden var 
Martin Luther den første moderne europæer, der kunne være alene 
med sig selv og som ikke var smeltet sammen med et kollektiv, 
hvor det enkelte menneske knapt havde nogen 
udfoldelsesmuligheder. I dag er det anderledes. 

 

Kl.12.00  Frokost. 
 

Kl.13.30                 ”Romerbrevet mellem luthersk individualisme og  
 paulinsk kollektivisme” 

Lektor ph.d Kasper Bro Larsen, Århus Universitet  
 

Luther læste Romerbrevet som en soteriologisk selvhjælpsbog: 

  																																																		Hvordan finder jeg en nådig Gud? Men for Paulus stod evangeliets 
kollektive dimension i centrum.  Evangeliet med trosretfærdigheden 
stifter nye fælleskaber, mellem Gud og mennesker og mennesker 
imellem – endda på tværs af etniske skel (jøder og ikke-jøder). 
Foredraget vil vise, hvordan Paulus i sit hovedværk agerer som 
teologisk integrationskonsulent i en kristen romersk menighed 
præget af etnisk konflikt. Over for dem, der ønsker hhv. kulturel 
uniformitet eller parallelsamfund, insisterer Paulus på fælleskabet “i 
Kristus”. Men det er tvivlsomt, om det blev Paulus' vision om en 
multietnisk kristendom, der kom til at sejre? 

 
Kl. 15.30 Mulighed for fælles vandring langs Slette Å til kirken 

 
 

Kl.16.15  Gudstjeneste i Hjortdal kirke  
Sognepræst Johs Kühle og kirkemusiker Henrik Strøm, 

Abildgaard kirke 



 

Kl.18.30  Festmiddag  
(Ægtefæller / ledsagere, der har lyst til at deltage i 
festaftenen, er meget velkomne. Husk tilmelding!) 
 

 
Onsdag den 14. juni: 
 

Kl.08.00  Morgenmad 
 

Kl.09.30                  ”Kan man være kirke helt for sig selv?  
   Folkekirkens status i en individualiseret tid” 

Uddannelsesleder, ph.d. Ulla Morre Bidstrup, FUV 
Ordene folkekirke, menighed og trossamfund peger på fællesskab. 
Men folkekirken oplever stigende efterspørgsel på at være til for 
eneren. Hvordan lader det sig gøre, og hvad betyder det for 
gudstjenesten, synet på sakramenterne og hele det kirkelige liv?  

 

Kl.11.30  Biskoppen har ordet. 
 

Kl.12.30  Frokost og afrejse.  
 
 
Praktiske oplysninger 
 
Sengetøj samt håndklæder skal ikke medbringes. Alt stilles til rådighed af hotellet. 
Befordringsgodtgørelse: Præster indtaster kørslen i det elektroniske 
befordringssystem. Andre indsender særskilt regning til Stiftsøvrigheden. Anvend i 
videst muligt omfang fælleskørsel. Emeritusser er desværre ikke berettiget til at få 
kørsel dækket. 
Tilmelding: - på tilmeldingsblanketten, som udfyldt bedes sendt via mail til 
domprovstens sekretær, Lone Brønnum Djernis, lob@km.dk eller med posten til 
adressen: Domprovstens kontor, Gammel Torv 4, 9000 Aalborg senest den 29. 
maj 2017.  
 
 
Husk venligst at give besked i så god tid som muligt, hvis du må melde fra 
(af hensyn til hotel-regningen). 
 
 
Mødet er tilrettelagt af præster i Frederikshavn provsti. 
 
 
Vær venlig at printe programmet ud, så du kan tage det med dig 
til mødet	
 



Tilmelding 
 
 
Jeg tilmelder mig herved (sæt X)  
 
 
Hele kurset…………………………………………………………….  
 
Tirsdag med festmiddag………………………………………………  
 
Tirsdag uden festmiddag………………………………………………  
 
Kun onsdag……………………………………………………………  
 
Festmiddag (ægtefælle/ledsager)…………………..…………….…..  
 
Ønsker enkeltværelse…………………………………………………  
 
Ønsker dobbeltværelse (deler værelse med)………………………….  
 
…………………………………...........................................................  
 
Eget navn……………………………………………………………..  
 
………………………………………………………………………..  
 
Adresse/pastorat………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………...  
 
Tlf……………………………………………………………………...  
 
E-mail…………………………………………………………………  
 
 
Det er gratis at deltage /  
Tilmelding senest den 29. maj 2017. 


