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Der skal prædikes! 
-homiletik i dag? 

  

Sted: 

Kommandørgaarden 

Havnebyvej 201 

6792 Rømø 

 

Deltagere: 

Præster, emeriti og ægtefæller 

Den 31. maj og 1. juni 2016 

Salmebog bedes medbragt  
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Tirsdag den 31. maj 2016 

 

09.30 Gudstjeneste i Rømø Kirke  

v/Andreas Melchiorsen 

10.30 Morgenkaffe med efterfølgende velkomst. 

 Derefter foredrag  

v/Pablo Llambias  

Sproget og det usynlig 

 Følelse, erkendelse, åbenbaring finder sted bag et gardin af sansninger. Hvad er 

det, der foregår? Hvordan udtrykkes det? Hvad er udfordringen med sproget? 

Hvordan taler vi om det usynlige? I en kristen sammenhæng? Hvad er præstens 

opgave? I forbindelse med prædiken? Hvad er det, der skal siges? 

 Pablo Llambias er forfatter og underviser ved blandt andet Rytmisk Musikkonser-

vatorium. Pablo Llambias har undervist i prædikenskrivning på Pastoralsemina-

riets Efteruddannelse i mere end ti år. I "Standardprædikenen" fra 2014 (Aros) 

samler han op på nogle af sine erfaringer fra den undervisning. 

12.30 Frokost 

14.00 Foredrag  

v/Marianne Gaarden og Marlene Ringgaard Lorensen 

I det tredje rum 

En prædikens mening gemmer sig ikke i det papir, prædikenen er skrevet på, 

hvor den ligger og venter på at blive overført til menigheden. Et før-moderne pa-

radigme, der forstod prædikanten som et neutralt ”talerør” for Guds Ord, er i dag 

skiftet ud; men ikke med en moderne forståelse, hvor ejerskabet over prædike-

nens mening udelukkende er placeret hos tilhørerene.  

I en nutidig postmoderne homiletik, der med stigende intensitet er ved at sætte 

sig igennem, er meningen hverken gemt i prædikenmanuskriptet eller i tilhøre-

renes bevidsthed. I en samtidig homiletik er fremmedhed og forskellighed et 

grundvilkår for prædikenens teori og praksis, og ikke blot i gudsforhold, men også 

mennesker imellem. Det indebærer, at perspektivet er flyttet til det rum, der op-

står imellem prædikant og tilhører – udlagt til inter-subjektiviteten, hvor Hellig-

ånden kan sætte sin virkning igennem. I det uforudsigelige rum høres Guds ord. 

 



 
Stiftspræstemøde 2016  

 

Marlene Ringgaard Lorensen er professor i Praktisk Teologi, Teologisk Fakultet, 

Københavns Universitet. 

Marianne Gaarden, cand. theol. ph.d. er teologisk konsulent i Helsingør Stift 

 

16:30 Biskoppens time 

Indlæg fra 

 Reformationsudvalget 

18.30 Festmiddag med efterfølgende revy samt dans med Slips-Dance-Band 

Onsdag den 1. juni 2016 

 

08.00 Morgenkaffe 

09.15 "1.Kor 13 - Kærlighedens benspænd" - Bibeltime 

 v/Arne Mårup 

09.45 Kaffepause 

10.00 Foredrag  

 v/Sanne Thøisen 

Sanne Thøisen er Ph.d, og Master i retorik og formidling (Marc) 

Tidligere sognepræst. Nu af og til konstitueret i såvel land som bysammenhænge. 

Tidligere underviser på Pastoralseminariet, TPC (nu FUV) og Præsternes Efter-

uddannelse, de teologiske fakulteter og i kirkelige sammenhænge. 20 år som censor 

i systematisk og praktisk teologi. 

Ph.d. i Praktisk teologi: homiletik, retorik og imagination. 

Medoversætter af to bøger af prof. emer. Gerd Theissen 

 

12.00 Frokost – Tak for denne gang 
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Tilrettelæggelse: Elof Westergaard 

 Erling Kristensen 

 Charlotte Locht 

 Poul Ivan Madsen 

 Kirsten Elisabeth Christensen 

 

Tilmelding inden den 17. maj 2016 
på adressen: 

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

 

Deltagerpris: 

Tjenstgørende 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 mod-

taget tilmelding. 

 

Befordringsgodtgørelse: 

Der gives befordringsgodtgørelse til præster til lav takst. 

 

 

 

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

