Stiftsmøde
Lørdag den 5. oktober 2019

Ribe Stift inviterer til Stiftsmøde
Stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster indbydes herved til stiftsmøde.
Det er i år flyttet til en lørdag og afholdes på Ribe Katedralskole,
Puggaardsgade 22, 6760 Ribe
Salmebogen bedes medbragt

Program
10.00

Velkomst ved formand for stiftsrådet Peter Hundebøll

10.15

Foredrag ved forhenværende kirkeminister Mette Bock
Emne: Folkekirkens udfordringer i spændet mellem trossamfund og
kulturinstitution.

11.00

Indlæg ved biskop Elof Westergaard

12.00

Pause – Frokost ude i byen menighedsrådene arrangerer selv

13.30 – 15.00

Tematiske spor – vi går i grupper.
Se emner neden for. Lokaler fremgår på dagen.

15.30 – 16.30

Gudstjeneste i Domkirken med kreering af provst i Malt Provsti
Prædikant biskop Elof Westergaard

Tematiske spor (kl. 13.30 – 15.00)
Vælg mellem følgende emner (marker valget ved tilmelding):
Folkemødet 2020, Grænsen

Folkekirkens liturgi

1920 grænsedragningen mellem
Danmark og Tyskland tegner
afslutningen på den udvikling, der
forvandlede Danmark fra en
multikulturel stormagt til en lille
homogen nationalstat.
Domprovst Jens Torkild Bak og
sognepræst Signe von Oettingen vil
komme med et oplæg om hvad, det er vi
skal markere og fejre i 2020 ved
folkemødet i Ribe.
Kom og få en kort historisk indføring og
hør om de temaer og spor, som vil præge
folkemødet. Domprovst Jens Torkild
Bak, som var arkitekten bag folkemødet i
2017, og også er det i 2020, er tovholder
og vil indlede og styre debatten.

Folkekirkens gudstjeneste og
gudstjenestelivet er under forandring.
Søndagens gudstjeneste har mange steder
stadigvæk en central placering i
gudstjenestelivet, men andre
gudstjenester er også kommet til. Nogle
steder kan det også knibe med
tilslutningen om søndage. Sognepræst
Arne Mårup, Hjerting, samt domorganist
Birgitte Ebert, som begge har siddet med
i et af fagudvalgene bag de tre rapporter
om liturgi, vil hver komme med et oplæg.
Og der vil efterfølgende blive lejlighed til
at drøfte, hvad der er vigtig for os i
gudstjenesten. Biskop Elof Westergaard,
som har været formand for det ene
fagudvalg, vil indlede og styre debatten.
Se rapporten her

Kirken og velfærdsstaten – Kirkens
sociale ansvar

Kirken i sommerlandet

Professor Jørn Henrik Pedersen har
gennem de seneste år skrevet tre bøger
om Luther: Fra Luther til
konkurrencestaten (2016), Luthers
socialetik og det moderne samfund og i
2018 Den glemte Luther. Udover i disse
bøger at pege på Luther som på en
evangelisk og social reformator, prikker
han også til den luthersk tradition og
folkekirken, når den glemmer den sociale
forpligtelse.
Stiftsrådsformand Peter Hundebøl vil
indlede.

Ribe Stift er et vandkantstift med mange
turister. Mange turister tager også del i
kirkelivet og bidraget til det lokale
kirkeliv. Ribe Stift har sammen med to
andre stifter samt Folkekirkens
Videnscenter været med i et projekt med
fokus på netop de muligheder og
udfordringer turismen giver. Rapportens
forfatter antropolog Marianne
Houmøller vil præsentere rapporten og
sogne- og turistpræst Thue Raakjær
Jensen vil komme med oplæg og pege på
muligheder. Stiftskontorchef Elisabeth
Aggerbeck, som har været med i
styregruppen bag projektet, vil indlede og
styre diskussionen.
Læs rapporten her

Der vil blive serveret kaffe/te ved ankomst og igen under de tematiske spor.
Det tilrådes, at der reserveres bord i forvejen til frokosten i Ribe by.

Tilmelding til stiftsmødet sker på Ribe Stifts hjemmeside
http://ribestift.dk/aktiviteter/tilmelding-stiftsmoede/
(hele adressen skal angives for tilmelding)

Invitationen er også lagt på den digitale arbejdsplads (DAP), hvorfra der kan foretages
direkte tilmelding.
Tilmelding senest mandag den 23. september 2019.
Med venlig hilsen
Elof Westergaard

