INVITATION

Stiftspræstemøde

2020

Gudstjenestens
liturgi mellem
tradition og
fornyelse.

TIRSDAG DEN 9. JUNI 2020
09.15

GUDSTJENESTE I GADBJERG KIRKE
V/Poul Nyborg

10.30

VELKOMST
FOREDRAG: GUDSTJENSTESYN OG LITURGISK (U)BEVIDSTHED
V/Jørgen Demant
En præst har et gudstjenestesyn. Både et ubevidst og et bevidst. I første omgang kigges der på det
bevidstgjorte syn. Og der findes flere gudstjenestesyn. Et gudstjenestesyn har indflydelse på liturgi og
ændringer af samme. Alt efter kirkesyn og gudstjenestesyn ser man forskelligt på trangen til og behovet
for ændringer i liturgien og gudstjenesten.
Dernæst må ikke glemmes det ’ubevidste’ gudstjenesteforhold.

12.30

FROKOST

14.00

FOREDRAG: GUDSTJENESTE MELLEM TRADITION OG FORNYELSE
V/Jette Rønkilde
Hvordan kan der både være en evangelisk luthersk nerve og plads til fornyelse i folkekirkens
gudstjenesteliv? Det var et hovedanliggende i biskoppernes oplæg til arbejdsgruppen om autorisation og
frihed. Spørgsmålet er måske det mest grundlæggende at forholde sig til, uanset om man ønsker at
fastholde det eksisterende eller at skabe fornyelse. Foredraget vil belyse, hvordan gudstjenesten altid
både er tæt forbundet med den tradition, den vokser ud af, og nødvendigvis også må forholde sig til det
samfund og den kultur, som den finder sted i, både ud fra praksisteoretiske og liturgisk teologiske
tilgange og med eksempler fra en ny undersøgelse af gudstjenestedeltagelse.

16.15

BISKOPPENS TIME
Orientering om akutelle emner

19.00

MIDDAG, REVY OG DANS

ONSDAG DEN 10. JUNI 2020
9.15

BIBELTIME
V/Line Søgaard Christensen

10.00

FOREDRAG: SKÆRMENS MAGI – AT TRÆNE MODSTANDSKRAFTEN I EN
DIGITAL TID
V/Bent Meier Sørensen
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

12.00

FROKOST

DET PRAKTISKE
STED:

Vingsted Hotel og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

DELTAGERE:

Præster, emeriti og ægtefæller

SALMEBOG:

Bedes medbragt

TILRETTELÆGGELSE:

Elof Westergaard
Erling Kristensen
Charlotte Locht
Poul Ivan Madsen

TILMELDING:

Senest den 21. maj 2020 på:
http://ribestift.dk/aktiviteter/tilmelding-stiftspraestemoede/

DELTAGERPRIS:

Tjenestegørende præster deltager gratis. For pastores
emeriti samt 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 lav takst.

