
 

Kursusdag i Sædden Kirke 
Fyrvej 30, 6710 Esbjerg 

 

Din distriktsforening SAMS indbyder hermed til den årlige Kursusdag 

lørdag d. 25. januar 2020 kl. 9.30 til 15.00 

 

 

fdkkf  

Tilmelding og betaling 
Pris inkl. rundstykker, frokost og kaffe/te: 400kr. pr. person. 

Beløbet indbetales forud på bankkonto: 5998 5020284 i Janderup-Kærup Andelskasse. 

Ved betaling opgives navn på menighedsrådet. 

Herudover tilmelding til præstesekretær Anna Møller Kristensen på akmk@km.dk senest 15. januar. 

Der gøres opmærksom på, at det maksimale deltagerantal er 150, så meld til i god tid! 

Kursusdagen er for menighedsrådsmedlemmer og kirkens ansatte. 

Ægtefæller er velkomne, og det besluttes lokalt, om disse selv skal betale. 
 

Til kalenderen: 
Forårsmøde og generalforsamling finder sted torsdag d. 6. februar kl. 17 i Sognehuset i St. Darum. 

På dette møde findes de delegerede til Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde på Nyborg Strand - det kan varmt anbefales! 

Hvis du ønsker at stille op som delegeret, så skal du møde til generalforsamlingen. 

I 2020 finder årsmødet sted fra fredag d. 5. t.o.m. søndag d. 7. juni. 

Kl. 9.30:  Morgenandagt ved Christina Rygaard Kristiansen, provst i Tønder  
 

Herefter kaffe/te og rundstykker 

Kl. 10.30:  ”Pro Ecclesia – forsvar for gudstjenesten” ved Søren Ulrik Thomsen, digter 
  

”Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af 
mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet 
om”, siger digteren Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om, hvordan han begyndte at gå 
i kirke og langsomt fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten. 
 

Kl. 13:  ”Gudstjenesteliv – noget, vi gør sammen” ved Tine Illum, sognepræst i       
Sdr. Bjert 

 

Biskopperne har udtalt, at de ønsker en bred samtale om gudstjenestelivet. Men hvordan 
kommer vi overhovedet i gang med at samtale og samarbejde om gudstjenesten? 
Sdr. Bjert Sogn har været ”liturgisk frisogn” siden 2006, og har været særligt forpligtet på i 
fællesskab at arbejde med stedets gudstjenesteliv.  
I den sammenhæng er der blevet udviklet forskellige idématerialer og workshops, som 
også præsenteres denne eftermiddag. 
 

Kl. 12:  Frokost og kaffe 

Kl. 15:  Afslutning med en sang 


