
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N V I T A T I O N 

Stiftspræstemøde  

2020  



Stiftspræstemøde 

 på nettet 

  



MANDAG DEN 2.NOVEMBER 2020 

9.30 VELKOMST 

V/biskoppen 

  

9.45 INTRODUKTION TIL DAGEN 

V/Poul Ivan Madsen  

10.00 FOREDRAG: KAREN MARIE SØ LETH-NISSEN  

Introduktion v/Erling Kristensen 
Karen Marie har lavet en undersøgelse om folkekirken under corona-krisen. Formålet med 

undersøgelsen var: Opsamling af viden om og erfaringer fra den aktuelle nedlukning af kirke og samfund 

med henblik på at kunne bidrage til et fremadrettet folkekirkeligt beredskab til håndtering af lignende 

krisesituationer. 

 

Fokus var på: 

Folkekirken som organisation i en krisetid. 

Forkyndelse og kirkelige aktiviteter udlagt digitalt i en krisetid. 

Teologi i en krisetid. 

Befolkningens oplevelse af folkekirken under krisen. 

11.00 SPØRGSMÅL TIL FOREDRAGSHOLDER 

11.30 GRUPPEARBEJDE 

Spørgsmål fra oplægsholder 

Hvad kan jeg tage med herfra 

11.45 OPSAMLING 

12.00 EGEN FROKOST 

13.00 FOREDRAG: BENT MEIER SØRENSEN 

Introduktion v/Charlotte Locht 
De sidste 10 år har bragt os i en stadigt tættere symbiose med vores smartphone. Det er techgiganterne 

drøm, men skal der også være vores drøm? Foredraget vil beskrive, hvordan vores liv er blevet 

fundamentalt forandret på få år, og pege på, hvilken ideologi eller ligefrem religion, vi via skærmene 

importerer. 

Det vil også pege på de modstandsformer, som vi som europæere har trænet i tusindvis af år, og som 

har skabt den kultur, vi stadig bebor. I den er står evnen til at være alene, evnen til at gentage og evnen 

til at tale sammen helt centralt. Disse evner skal vi beskytte og træne, hvis vi vil vinde kampen mod 

skærmens magi 

14.00 SPØRGSMÅL TIL FOREDRAGSHOLDER 

14.30 GRUPPEARBEJDE 

Spørgsmål fra oplægsholder 

Hvad kan jeg tage med herfra 

14.45 OPSAMLING 

15.00 EGEN KAFFE 



15.30 BISKOPPENS PUNKT 

16.30  REVY 

AFSLUTNING  

 V/biskoppen 

 

 

  



DET PRAKTISKE 

STED: Online 

 Links fremsendes nogle dage før mødet. 

PC’ER: Alle deltagere skal have adgang med hver sin pc’er. Det 

behøver ikke at være en kirkenet pc’er. 

DELTAGERE: Præster og provster i Ribe Stift 

TILRETTELÆGGELSE: Elof Westergaard 

Erling Kristensen 

Charlotte Locht 

Poul Ivan Madsen 

TILMELDING: Senest den 27. oktober 2020 på:  

https://ribestift.dk/tilmeldinger/stiftspraestemoede-2020/ 

BEFORDRINGSGODTGØRELSE: Der gives befordringsgodtgørelse til lav takst til de præster, 

der vælger at samle sig i grupper. 

TEKNISKEPROBLEMER: Da dette er første gang vi holder stiftspræstemøde på denne 

måde, beder vi om lidt overbærenhed, hvis der er tekniske 

problemer.   

 I kan evt. kontakte Dorte Ib, hvis I har problemer med 

deltagelsen. (di@km.dk eller tlf. 76 88 56 24.) 

https://ribestift.dk/tilmeldinger/stiftspraestemoede-2020/
mailto:di@km.dk

