
Program for Årsmødet 30. oktober – 1. november 2020 
 

Fredag den 30. oktober 

 

15.00        Introduktion for nye deltagere 

  

15.30 Modtagelse af årsmødedeltagere og gæster 

 

16.00 Åbning af delegeretmødet i mødesalen 

Formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation 

Kirkeministerens tale 

 

17.15  Samtalesaloner/workshop* samt udstillinger/Kompetencehjørnet  

 

          Mulighed for længere pause til udstillerne 

 

19.30   Festmiddag i mødesalen 

 Tale ved tidligere formand for Landsforeningen Inge Lise Pedersen 

 

 

Lørdag den 30. oktober  

 

09.00- 

17.00  Delegeretmøde  

• Morgenandagt 
• Delegeretmøde 
• Stiftvise valg til valgbestyrelsen 

 

                 Mulighed for længere pause til udstillerne  
 

18.30 Middag i restauranterne 

Valgfrit aftenprogram 

20.00 Vælg mellem 

• Udstillinger i Vandrehal   

• Omkring et flygel  

• Filmforevisning i Auditoriet af vinderen af filmprisen Gabriel 

• Unge menighedsrådsmedlemmer får mulighed for at mødes 

 

Mulighed for kaffe i Vandrehallen 

 

22.00 To andagter ved henholdsvis Kaj Bollman og Hjørdis Kjærgaard  

 

Søndag den 1. november 

09.00 Andagt og afslutning i mødesalen 
 

 

 

 

 

 

 

  



* Samtalesaloner/workshop  

 Titel   Oplægsholder  Beskrivelse til program 

1. 

 

 

 

Hvad vil folk med kirken – og 

hvad vil kirken med dem? 

Udfordringer for 

menighedsråd i dag 

Marie Vejrup 

Nielsen, lektor, 

leder af Center for 

SamtidsReligion, 

Aarhus Universitet.  

 

 

Oplæg med efterfølgende 

samtalesalon 

 

Folkekirken har i dag succes med at 

udvikle nye aktiviteter og 

gudstjenester. Og Folkekirken er 

fortsat ramme omkring flertallet af 

danskernes religion. 

Menighedsrådene i folkekirken har 

spillet og spiller en helt central rolle 

i dette. Men hvad vil folk egentligt 

med kirken og hvad vil kirken med 

folk? Og hvilke udfordringer står 

nutidens menighedsråd med, når vi 

ser dem både i lyset af historien og 

ud fra rådenes rolle i dag? Kom og 

vær med i samtalen om dette.  

2. 

 

Kirke i mindretal Journalist og 

forfatter Andrea 

Kunsemüller, der er 

formand for 

menighedsrådet i 

Gråsten og tilhører 

Nordkirche og det 

tyske mindretal. 
Sognepræst Jacob 

Ørsted, København. 

Tidligere præst ved 

Helligåndskirken i 

Flensborg – 

tilhørende det 

danske mindretal. 

 

 

Oplæg med efterfølgende 

samtalesalon 

 

Hvordan fastholder man egen 

kirkeidentitet og hvordan inspirerer 

’flertallets’ kirkeliv når, man som 

det er tilfældet i Syd- og 

Nordslesvig, tilhører et nationalt 

mindretal?  

 

Hvilke forskelle opstår og udvikles 

over tid både i forhold til teologi og 

menighedsliv? Det er spørgsmål 

som også kan opstå andre steder 

f.eks. i forbindelse med 

migrantmenigheder eller i særlige 

byområder. 

Det er de spørgsmål som du vil blive 

klogere på og deltage i samtalen 

om.  

3. Kirkegårdens udvikling og 

fremtid 

Jens Zorn Thorsen 
Landskabsarkitekt 

Cand. hort. 

Kirkegårdsleder ved 

Vejle Kirker og 

Kirkegårde 

Formand for 

Foreningen af 

Danske 

Kirkegårdsledere 

Oplæg med efterfølgende 

samtalesalon 

 

Den traditionelle kirkegård med 

omkransede haver om gravstedet 

opstod som en ny skik i samme 

periode som Landsforeningen: for 

100 år siden. Også i dag er 

kirkegårdene under forandring med 

ændrede begravelsesmønstre og 

nye ønsker til kirkegården. 

Menighedsrådene opgave er at 

imødekomme forandringen. Vær 

med i samtalen om, hvordan 

kirkegården ser ud i dag og hvordan 

skal den udvikle sig for at tilpasse 

sig danskernes ønsker til 

kirkegården og fremtidens 

begravelsesskik.   



4. OK21 - kom og vær med! Personaleudvalg og 

sekretariat  

Workshop 

 

Vi har brug for din viden! Er du 

kontaktperson, formand eller 

næstformand, og har du lyst til at 

få indflydelse på 

overenskomstkravene til 2021 og 

på den måde sikre 

medlemsdemokratiet i forbindelse 

hermed, så meld dig til denne 

workshop. Vi afprøver en model for, 

hvordan vi kan inddrage 

medlemmerne i forberedelserne af 

overenskomstforhandlingerne, så vi 

sikrer den størst mulige 

medlemsinddragelse – også når vi 

får forhandlingsretten. 
For at du kan forberede dig til 

workshoppen sender vi dig 

materiale i god tid inden årsmødet.  

5. Hjerteslaget – hvordan står det 

til med gudstjenesten? 

 

Birgitte Stoklund 

Larsen, 

generalsekretær i 

Bibelselskabet. Har i 

forskellige 

sammenhænge også 

arbejdet med 

udvikling af samtaler 

om tro og eksistens. 

 

Oplæg med efterfølgende 

samtalesalon 

 

Gudstjenesten er folkekirkens 

fælles arena for troen; her leverer 

liturgien spillereglerne. Man siger 

ligefrem, at gudstjenesten er 

kirkens hjerteslag, men hvordan 

står det til? Det tager vi 

temperaturen på i denne workshop, 

hvor der vil være et kort oplæg og 

herefter samtaler om det bedste og 

det værste i gudstjenesten – til 

inspiration og videre overvejelse! 

 Udstillinger/Kompetencehjørnet Planlægges senere.  

 


