
GUDSTJENESTE  

KULTUR OG MODKULTUR  

LITURGIKONFERENCE  

8. - 10. oktober 2018 

på kursuscenter ”Emmaus” i Haslev 

 

Kirkemusikere, præster og lægfolk indbydes hermed 

til tre dages arbejde med gudstjenester. Konferencen 

byder på forskellige, ofte lidt eksperimenterende 

gudstjenester, samtaler om dem, og masser af 

salmesang – ikke mindst med nye salmer. Der vil være 

inspiration fra både internationale og hjemlige fagfolk 

og fra vor egen praksis. Der vil være workshops, 

præsentation af nye materialer, og meget mere. 

At fejre gudstjeneste er at gå ind i en 2000 år gammel 

tradition, Det sker lige her, og det sker lige nu, og det 

sker over hele verden. I lutherske kirker verden over  

arbejdes der med forholdet mellem gudstjeneste og 

kultur. Det er også denne konferences tema – med 

inspiration fra Nairobi-dokumentet, der siger, at 

gudstjenesten forholder sig til kulturen på fire måder:  

som transkulturel, kontekstuel, modkulturel og 

tværkulturel. 

Nogle af disse aspekter vil blive berørt af:  

Sturla J. Stålsett, professor i diakoni, religion og 

samfunD ved MF Vitenskapelige Høyskole i Oslo; 

Biskop Graham Cray fra ”Fresh Expressions of 

Church” i England; Viborgs biskop, Henrik Stubkjær 

samt kirkemusiker og        gadepræst i Trondheim Odd 

Halvor Moen. En del af konferencen vil derfor være på 

hhv. norsk og engelsk. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Program 

Mandag 8. oktober 
 

11.15-12.00:  ANKOMST OG VÆRELSESANVISNING 

 

12.00-12.45: FROKOST 

 

12.45-13.15: VELKOMST 

 

13.30-14.30: ÅBNINGSGUDSTJENESTE i Haslev Kirke  

v. organist Lene Langballe og præst Christina Rygaard Kristiansen, begge fra Tingsted Sogn  
– derefter gudstjenestesamtale 

 

14.30-15.00:  Kaffe 

 

15.00-16.15:  GUDSTJENESTEN SET FRA KIRKEBÆNKEN 

Fire forskellige kirkegængere fortæller om gudstjeneste set fra kirkebænken. 

 

16.30-17.45:  KIRKE MED KANT – PROFETISK LITURGI I POPULISMENS 

TID.  

Foredrag og samtale v. professor Sturla Stålsett. 

Mennesket er sårbart og skabt af og til fællesskab med en sårbar Gud, der har åbenbaret sig i 

Kristus. Sårbarhed er uundgåelig, gudvillet og dybt menneskelig. Liturgien må rumme den 

paradoksale sammenstilling af sårbarhed og de dimensioner af styrke, ny livsorientering  og 

kraft, som sårbarheden også rummer. I dette liturgiske arbejde er der brug for en aktualiseret 

luthersk korsteologi filtreret gennem økumenisk befrielsesteologi. Netop her findes 

inspiration til en trinitarisk sårbarhedsliturgi omsat i liturgisk praksis. 

18.00-18.45: AFTENSMAD 

 

19.00-20.30: NADVERGUDSTJENESTE i Haslev Kirke  

v. Sturla Stålsett og Bymisjonspræst i Trondheim Odd Halvor Moen. Odd arbejder både som 

gadepræst og musiker. Med gruppen VADESTED har han bidraget til at få indført musikken 

og sangene fra Iona i Norge.  

– derefter gudstjenestesamtale 

20.30-21.15:  SYNG EN NY SANG 

sangtime med Søren Andresen, organist i Sdr. Bjert og Peter Arendt, organist i Haslev. 

 

Aftenkaffe. 

 

 



 

Tirsdag 9. oktober 
 

8.00-8.30:  MORGENMAD 

 

8.45-9.30:   MORGENSANG  

v. Biskop Graham Cray - derefter gudstjenestesamtale 

 

 

9.45-11.00:  FRESH EXPRESSIONS OF CHURCH 

Fresh Expressions of Church (herefter FX) er et af Church of Englands tiltag, der forsøger at 

række ud til dem der aldrig, eller kun sjældent går i kirke. Se evt. FX’s hjemmside: 

www.freshexpressions.org.uk  Biskop Graham Cray har gennem en årrække været leder af 

projektet. Han vil bl.a. fortælle om, hvordan man arbejder man med liturgi i en FX kontekst. 

 
11.15-12.45 WORKSHOPS  

  A. Salmeworkshop med Odd Halvor Moen 

   B. Fresh Expressions v. Graham Cray. Mulighed for i en mindre 

gruppe at høre om, hvordan man arbejder med liturgi i Fresh Expressions of Church, og 

hvilken rolle dette arbejde spiller i forhold til menighedsopbygning.  

  C. Den lille Gudstjeneste v. sognepræst Mette Marie Trankjær, 

Horbelev og Falkerslev. Hvad sker der, når vi i stedet for at tale om hvor få vi er, flytter 

fokus og taler om hvor godt det er, at vi fejrer gudstjeneste sammen?  Oplæg og diskussion. 

   D. Det er menighedens gudstjeneste. - at komme i gang med at tale 

om og arbejde med gudstjenestelivet her hos os. v. Værkstedet GudstjenesteLIV (Søren 

Andresen og Tine Illum). Konkrete små workshops, tanker, tag-med-hjem-idéer, samtale. 

  

 12.45-14.5: FROKOST OG FROKOSTPAUSE 

 

14.15-15.00: GUDSTJENESTE MIDT PÅ DAGEN i Haslev Kirke 

v. Mette Marie Trankjær - derefter gudstjenestesamtale 

 

15.00-16.30:  WORKSHOPS (A, C og D fra formiddagens program) 

 

16.45-17.45:   GUDSTJENESTEN SET UDEFRA 

To bidrag fra folk, der ikke går i kirke 

18.00-19.15: FESTMIDDAG 

19.30-20.30:   PILGRIM - KONCERT i Haslev Kirke – med Janne Mark sang, 

Henrik Gunde klaver og Esben Eyermann bas. Alle tre er faste musikere i Brorsons Kirke på 

Nørrebro. Janne har i år udgivet ti nyskrevne danske salmer oversat til engelsk af John Bell 

fra Iona. PILGRIM er udgivet af det tyske internationalt anerkendte jazz-pladeselskab ACT. 

Koncerten arrangeres i samarbejde med Haslev Kirke. 

21.00:   AFTENHYGGE PÅ EMMAUS 

 

http://www.freshexpressions.org.uk/


 

Onsdag 10. oktober 

8.00-8.30:  MORGENMAD 

8.45-9.30:  MORGENSANG i Haslev Kirke  

v. Biskop Henrik Stubkjær og organist Peter Arendt – derefter gudstjenestesamtale 

9.45-10.45   UDBLIK OG INDBLIK – liturgisk inspiration udefra. 

Biskop Henrik Stubkjær fra Viborg har været til gudstjeneste over det meste af jorden. Dels i 

forbindelse med de ti år, han var generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, dels nu som 

medlem af bestyrelsen i Det lutherske Verdensforbund. Flere af gudstjenesterne har sat sig 

som en oplevelse og erfaring, der kunne inspirere gudstjenestelivet i Danmark. Der vil være 

ca. en halv times oplæg og derefter samtale. 

10.45-11.00 KAFFEPAUSE 

11.00-12.00 ORIENTERING OM BISKOPPERNES LITURGISKE ARBEJDE. 

Hvert år er der ved konferencen en orientering fra biskoppernes liturgiske arbejde. Første 

afklarende etape lakker mod enden. Udvalget for autorisation har afleveret sin rapport i maj. 

Derefter har menighedsrådene haft mulighed for at kommentere. Det er planen, at de to andre 

udvalg skal aflevere deres rapporter i maj 2019. 

Biskop over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, orienterer om, hvor langt man er kommet i 

arbejde og overvejelserne. Der vil være ca. en halv times oplæg og derefter mulighed for 

spørgsmål og drøftelse. 

12.00-12.15: SENDELSE 

v. sognepræst Julie Damlund, Lundehus Kirke og Taksigelseskirken, Østerbro 

12.15:  FROKOST. Mulighed for at smøre madpakke. 

 

Tilmelding til liturgikonferencen (K. 64/18) på FUVs hjemmeside: 

https://www.fkuv.dk/uddannelse/den-almene-efteruddannelse/kursusprogram 

Deltagelse for præster er gratis. Andre betaler 2920,- kr. 

Når man er optaget på kurset, vil man kort efter modtage mail med tilmelding til workshops. 

Desuden bedes alle deltagere om at tage deres yndlingssalme med sat op på et stykke A3-

karton. 

Udvalget bag dette års liturgikonference er:  

Søren Andresen, organist i Sdr. Bjert Kirke og med i Værkstedet Gudstjeneste LIV  

Peter Arendt, organist i Haslev Kirke og verdensmusiker 

Julie Damlund, sognepræst i Taksigelseskirken og Lundehus Kirke og organist 

Thomas Felter, sognepræst i Vesterbølle og stiftspræst for gudstjeneste i Viborg Stift.  

Tine Illum, sognepræst i Sdr. Bjert og med i Værkstedet GudstjenesteLIV 

Christina Rygaard Kristiansen, præst i Tingsted, 

Bodil Therkelsen, menighedsrådsmedlem 

https://www.fkuv.dk/uddannelse/den-almene-efteruddannelse/kursusprogram

