
 

 



Mandag 6. maj 
 

Fra 11.00: Ankomst 

12.00: Frokost 

12.45: Velkomst 

13.30: Åbningsgudstjeneste  
  ”Og Ordet blev sang” 
  v. Jochen Arnold m.fl. 
  (delvist på engelsk) 
  derefter samtale om  
 gudstjenesten og kaffepause. 

15.30: The sound of the triune God 
   ”Musik i gudstjeneste, kultur,   
  undervisning. Musikpædagogi- 
  ske og neurologiske indsigter. 
  Sange og spørgsmålet om  
  kvalitet i kirkemusikken i dag. 

  v. Jochen Arnold 
 

17.15: En messe bliver til 
 - om livsmessen 
  v. Iben Krogsdal 

18.00: Aftensmad 

19.30: Livsmessen i Haslev Kirke. En ny dansk folkemusikmesse. Uropførelse. 
  Tekster: Iben Krogsdal. Musik: Triomio.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Theol, 

Direktør for  

Michaeliskloster. 

„Zentrum für 

Gottesdienst und 

Kirchenmusik“,  

i Hildesheim;  

præst i EKD  

(Tysklands  

evangeliske kirke), musiker, tekstforfatter, 

komponist,  

og meget meget mere. 

Jochen Arnold er godt kendt med danske 

kirkeforhold og flere vil kende ham som 

engageret, nærværende og særdeles fagligt 

velfunderet og inspirerende. 

 

 

 

Iben Krogsdal er kendt som  

salmedigter og forfatter. Hun er  

desuden billedkunstner og  

Phd. i Religionsvidenskab. 

I bogen ”De måske kristne” har 

hun skrevet om danskernes  

religiøsitet. 

Som salmedigter har hun bl.a. 

gendigtet  Luthersalmer, og skrevet  

salmer til alle aldersgrupper. 

Hun har introduceret ord som  

”påskepaffe” og vendinger som  

”hvor hellig kan man blive?”   

 

 

 

 



Tirsdag 7. maj 
 

8.00: Morgenmad 

8.45: Morgensang v. Anders Laugesen og Liselotte Horneman Kragh 

10.00:  Workshops og foredrag (der vil senere blive sendt mail om tilmelding) 
  A. At holde gudstjeneste med Bach.  
  Hvordan kan vi åbne Bachs kantater i en gudstjeneste? Overvejelser over   
  kantaternes budskab, og praktiske øvelser i at prædike over dem 

  V. Jochen Arnold. NB! Denne workshop er på tysk. 
 
  B. Syng en ny sang. 
  Lær andre at synge. Udgangspunkt i Kirkefondets nye verdensmusik-sangbog 

  V. Betty og Peter Arendt 
 
  C. Til de måske kristne. 
  Foredrag om at skrive salmer til netop dem 

  V. Iben Krogsdal. 
 
  D. Mere end ord 
  I liturgien bliver sproget mere end ord; det får skikkelse (Luther kalder det ”det  
  legemlige ord”). Oplægget tager udgangspunkt i Günter Baders arbejde med sprog,  
  teologi og liturgi. Der vil være indlagte små-workshops. 

  V. Julie Damlund 

12.00: Frokost 

13.00: Middagssang  

14.00 Om biskoppernes rapporter om  
  dels gudstjeneste, dels dåb og nadver 
  derefter kaffe og bordsamtaler. 
  V. Biskop Marianne Christiansen. 

16.15: Færdig med det! 
  - derfor holdt jeg op med at gå i kirke 

  V. Christian Arendt 

18.00: Festmiddag 

19.30: Orgel, trommer og nye salmer 
  v. Mads Granum og Martin Klausen 

21.00: Rødvin og ost 

 

Mads Granum er organist i 

Lindevang Kirke, komponist,  

pianist og kapelmester. 

Han kombinerer jazz, salsa og nordisk 

folketone, genkendelighed og 

nytænkning. 

 

 

 



 

Onsdag 8. maj 

8.00: Morgenmad 

8.45: Morgengudstjeneste med ny nadverliturgi 
  v. Marianne Pedersen, Hjørdis og Vera Glerup og Henrik Bjørnum 

10.00: Den uautoriserede musik 
  om det fri melodivalg til salmesangen og de sungne liturgiske led 

  v. Rektor ved Ole Brinth  

10.45: Musik på hjernen   
Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og  
udøver musik?  
Hvordan påvirkes  mennesket af musik, både 
fysiologisk, følelsesmæssigt og sprogligt?   

V. jazzmusiker og forsker, Peter Vuust. 

12.15: Sendelse 

12.30: Frokost  
(mulighed for at smøre madpakke) 

 

Tilmelding til liturgikonferencen  på FUVs hjemmeside:  
https://www.fkuv.dk/uddannelse/den-almene-
efteruddannelse/kursusprogram 

Deltagelse for præster er gratis. Andre betaler 2920,- kr. 

Når man er optaget på kurset, vil man kort efter modtage mail med tilmelding til workshops. 
 
Udvalget bag dette års liturgikonference er:  
Søren Andresen, organist i Sdr. Bjert Kirke og med i Værkstedet Gudstjeneste LIV  
Peter Arendt, organist i Haslev Kirke og verdensmusiker 
Ole Brinth, Rektor på Sjællands Kirkemusikskole 
Julie Damlund, sognepræst i Taksigelseskirken og Lundehus Kirke og organist 
Thomas Felter, sognepræst i Vesterbølle og stiftspræst for gudstjeneste i Viborg Stift.  
Tine Illum, sognepræst i Sdr. Bjert og med i Værkstedet GudstjenesteLIV 
Torben Aas Kjær, organist i Vinderup og Sahl 
Marianne Pedersen, præst i Jakobskirken 
Benedicte Præstholm, lektor i liturgi på FUV 
Bodil Therkelsen, menighedsrådsmedlem 

 

Forsideillustration af Jens Adam Hørning: Løven Aslan synger skabelsen frem 

Peter Vuust er jazzmusiker, 

komponist og hjerneforsker. Desuden 

er han leder af Danmarks 

Grundforskningsfonds Center for 

Music in the Brain samt professor 

ved Det Jyske Musikkonservatorium 

og Aarhus Universitet  
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