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STIFTSPRÆSTEMØDE 
2019 

Den 11. & 12. juni 



 

Tirsdag den 11. juni 2019 
 

09:15 Gudstjeneste i Velling Kirke 

v/Vivian Linnebjerg 

 

10.30 Morgenkaffe med efterfølgende velkomst 

 Derefter foredrag 

 v/Peter Lodberg 

 Embedets autoritet i et forhandlingssamfund – 

ekklesiologiske perspektiver 
 

Den lutherske kirke er resultatet af en autoritetskonflikt i 1500-tallet på mange niveauer. På 

det politiske niveau handlede konflikten dels om, hvor meget Italien og den katolske kirke i 

Rom skulle bestemme over Tyskland på det økonomiske område, dels om magtforholdet 

mellem pave, kejser og fyrste. På det teologiske niveau opstod en konflikt om forholdet 

mellem synlig og skjult kirke, sand og falsk kirke med baggrund i de lutherske 

autoritetsprincipper: Kristus alene, troen alene, nåden alene og skriften alene. Reformationen 

afgør disse konflikter til fordel for fyrsten (kongen), der bliver "summus episcopus" i sit rige. 

Luthersk ekklesiologi afspejler nyordningen af forholdet mellem kirke og stat, præst og 

biskop, menighed og samfund. Samtidig udvikles en stærk luthersk identitetsdannelse 

indenfor rammerne af luthersk bekendelsestroskab og nationalt tilhørsforhold. 

Identitetsdannelsen når et højdepunkt efter Anden Verdenskrig med en stærk tro på, at 

Danmark er noget særligt med en speciel identitet mellem folk, nation, stat og kirke. I dag er 

denne identitets- og autoritetsstruktur under forandring, og der er derfor brug for at 

gennemtænke luthersk ekklesiologi på ny under indtryk af det krydspres, folkekirken som 

evangelisk-luthersk trossamfund befinder sig i mellem individ, stat, marked og civil samfund. 

                      Peter Lodberg, professor, ph.d. & dr. theol., Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet 

12.30 Frokost 

14.00 Foredrag 

 v/Lene Warming 

Styrk kontakten gennem relationel ledelse  

Som ledelsesmæssig tilgang skaber relationel ledelse en platform for at udøve respektfuld 

påvirkning i et ligeværdigt samarbejde. Men hvordan ser dét ud i praksis? Hvordan arbejder 

man i en dialog, hvor interesser er modstridende og hvor konflikten lurer? Det har Styrket 



Borgerkontakt et godt bud på. Som en af de nyere metoder i Danmark leverer Styrket 

Borgerkontakt inspiration til flere og flere offentlige myndighedspersoner. Men kunne 

metoden lige såvel hedde Styrket Frivilligkontakt? Styrket Medarbejderkontakt? Eller Styrket 

Menighedskontakt? 

Lene Warming, Cand.comm. – Dialogtræner og konfliktmægler, Indehaver af 

konsulentvirksomheden Warminghus, Aarhus. En del af den danske kernegruppe bag 

Styrket Borgerkontakt A/S 

 

16.15 Foredrag  

v/Jesper Karle 

Fokus på forebyggelse af sygefravær  

Ribe Stift har sammen med Viborg, Københavns og Roskilde stifter fået midler til et 

projekt, hvor der både sættes fokus på forebyggelse af sygefravær. Projektet har 3 

formål:  

 At bidrage til at nedbringe sygefraværet 

 At få viden om, hvilke tiltag, der virker 

 At klæde provster og biskopper på til en tidlig indsats. 

Projektet indeholder 4 behandlingsmuligheder: 

1. Den Gamle Avlsgård i Ribe – en behandling som medfører at præsten er ude af 

sognet og i behandling 

2. Samtaler med PPClinic v/ Jesper Karle – en behandling, der evt. kombineres med et 

kortere ophold væk fra sognet/præstegården 

3. Samtaler med FAR – vilkår som ovenfor 

4. Hurtig visitation af præster med psykiske, arbejdsrelaterede problemer. 

5. Samtaler med Green Andersen Erhvervspsykolog – af geografiske hensyn vil dette 

tilbud være for København og Roskilde Stifter. Firmaet Green Andersen har et 

indgående kendskab til folkekirken og de særlige arbejdsvilkår og 

samarbejdsrelationer, der gælder. 

6. Profylaktisk inspirations- og læringsforløb for præster for at forstå at navigere i de 

forskellige roller, rammer og kontekster præsten befinder sig i 

 

FUV er knyttet til projektets og er ansvarlig for opsamling af viden. 

Jesper Karle, direktør og speciallæge i psykiatri, PPClinic 



 

17.30 Biskoppen taler om aktuelle emner   

18.00 Domprovsten orienterer om det kommende folkemøde 

19.30 Festmiddag med efterfølgende revy samt band… 

Onsdag d. 12. juni 2019 
 

08.00 Morgenkaffe 

09.15 Bibeltime 

v/Erling Kristensen 

09.45 Kaffepause 

10:00 Foredrag 

v/Thomas Reinholdt Rasmussen 

Hvorledes fastholde et luthersk embedssyn i en 

moderne folkekirke?  

Hvorledes fastholde et luthersk embedssyn i en moderne folkekirke? Folkekirken er i 

disse år ligesom alle andre organisationer under forandring. En central del af 

folkekirken er dens embedsstruktur, som ikke kun er tilfældig, men en del af en 

teologisk kirkeforståelse og Kristusforkyndelse. For at fastholde dette teologisk 

funderede embedssyn, så må man vide, hvad det er. Derfor vil foredraget først 

gennemgå det evangelisk-lutherske præsteembede, og dernæst undersøge, hvorledes 

dette forholder sig i en moderne kontekst 

Lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem 

digtning og kristendom. 

 

12.00 Frokost – Tak for denne gang 



Tilrettelæggelse: Elof Westergaard 

  Erling Kristensen 

  Poul Ivan Madsen 

Charlotte  Locht 

   

 

Tilmelding senest d. 5. juni 2019 
http://ribestift.dk/aktiviteter/tilmelding-stiftspraestemoede/ 

 

Deltagerpris: 

Tjenstgørende præster og emeriti deltager gratis. For ægtefæller skal der til Ribe Stift indbetales 

kr. 300,00 pr. person. Faktura på beløbet vil blive fremsendt, når vi har modtaget tilmelding. 

 

Befordringsgodtgørelse: 

Der gives befordringsgodtgørelse til præster til lav takst. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ribestift.dk/aktiviteter/tilmelding-stiftspraestemoede/

