Program for Aalborg Stiftspræstestævne den 18. - 19. juni 2019
OBS: Scandic The Reef Hotel and Resort,
Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn

Præstens ståsteder
Kære medarbejdere

I indbydes hermed til at deltage i årets stiftspræstestævne i dagene den 18. – 19. juni
2019
Det er Aalborg Nordre og Brønderslev provstier, der står for både planlægning og
afvikling af stævnet.
Temaet for dette års Stiftspræstestævne er ”Præstens ståsteder”. Og planlægningsgruppen lægger ikke skjul på, at professor Svend Brinkmanns evne til at sætte
dagsordenen, også har ramt os som teologer. Med dygtige og inspirerende
foredragsholdere griber vi denne dagsorden.
Der er efterhånden oparbejdet en tradition for, at rigtig mange præster deltager. De
seneste år har deltagerantallet ligget på omkring 150. Mødets flytning til Scandic i
Frederikshavn betyder forhåbentlig, at vi fastholder det høje deltagerantal.
Derfor håber vi, at I vil tage imod invitationen, og dermed opleve hvorledes både
faglige input og kollegial samtale kan inspirere til dagligdagens udfordringer hjemme
i sognene.
Som sædvanlig byder stævnet også på en festaften, i år med underholdning ved
Halfdanskerne.
På glædeligt gensyn og hjertelig hilsen

Henning Toft Bro

Program for Stiftspræstestævne 2019
Tirsdag den 18. juni
Fra kl. 8.30 Ankomst. Der er kaffe og brød – stående servering udenfor foredragssalen (Cuba)
kl. 9.30-9.45 Morgensang - velkomst ved biskoppen
kl. 9.45-10.45 Præstens ståsteder
Ved Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer, Silkeborg Højskole
”Jeg foreslog en dag den gode Svend Brinkmann, om hans næste bog ikke skulle
hedde ”Sid fast”? For kan man ikke stå så meget fast, at man kommer til netop det? I
oplægget vil jeg tale for tre kierkegaardske alternativer, der ikke står fast, men vover
de 70.000 favne frem for den klippefaste tro. De er eksistensteologiske: Det er 1.
Resignationen, 2. Springet og 3. Det opbyggelige”.
Kort pause – der står kaffe fremme indtil kl. 11.00.
kl. 11.15-12.15 Kan præsten give slip?
Birte Andersen, tidligere sognepræst i Lundehus
”Svend Brinkmanns ståsteder er vel nærmest selvfølgelige for teologer, men nok ikke
for den selvrealiserende new mangement-kultur, han er oppe imod. Har han ret i, at
Selvet har overtaget Guds plads, så er opgaven for en nutidig kristendom snarere at
formindske Selvet end at stå fast. Evangeliets konkrete former kan være den
”grounding”, der gør at også præster kan give slip! Det viser sig, at der er styrke i
kristendommens flydende genfortolkning i hver generation og tid”.

kl. 12.30-13.30 Frokost-buffet (Calypso)
Fra kl. 14.00

Kaffe/te og dagens kage

kl.14.00-15.15 Sjælesørgerens ståsted
Leif Andersen, lektor, cand.teol. Ansat på Menighedsfakultetet
”Kan en medvandrer overhovedet tillade sig at have et ståsted? Så kommer man jo
ikke ud af stedet. Og hvilken gavn gør man så, fx som viatorisk sjælesørger, når nu
ens medmennesker er på vej med helt forskellig hastighed og endda er på vej i vidt
forskellig retning?”.

kl. 16.15 Gudstjeneste i Frederikshavn kirke ved biskoppen

kl. 18.30 Festmiddag – med underholdning ved Halfdanskerne
(Ægtefæller/ ledsagere, der har lyst til at deltage i festaftenen, er meget velkomne. Husk tilmelding).
kl. 23.30 Natmad

Onsdag den 19. juni

Morgenmad fra kl. 6.30
kl. 9.30 Morgensang
kl. 9.45–11.30 inklusiv kaffepause
Præstens ståsteder – mellem liturgi, forkyndelse og personlig performance.
Hans Raun Iversen, lektor emeritus i praktisk teologi ved Københavns Universitet
”I mellemkrigstiden var det den fælles fromhed, der bandt præst og menighed
sammen, mellem Anden Verdenskrig og årtusindskiftet var præsten leverandør af den
forkyndelse, menigheden angiveligt ikke kunne være foruden. I dag hedder præstens
forkyndelsen livstolkning og kombineres med præstens personlige performance i en
tid, der kræver participation og samskabelse. Dette foredrag peger på liturgien som en
overset, men afgørende bidragyder til præstens ståsted”.
kl. 11.30–12.30 Biskoppen har ordet
kl. 12.30 Serveres 3 stk. smørrebrød inden hjemturen

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 i udfyldt stand bedes sendt via mail til Aalborg Stift,
kmaal@km.dk eller med posten til adressen: Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg senest
den 4. juni 2019.
Husk venligst at give besked i så god tid som muligt, hvis du må melde fra (af hensyn til hotelregningen).
Vær venlig at printe programmet ud, så du kan tage det med dig til mødet.
Mødet er tilrettelagt af præster i Aalborg Nordre og Brønderslev provstier.

