
 

Program  

Årsmødet 2021 

Fredag 6. august 

Kl. 15.00        Introduktion for nye årsmødedeltagere 
Kl. 15.30        Modtagelse af årsmødedeltagere og gæster 
Kl. 16.00        Åbning af delegeretmøde 
                       og formandens kommentar 
Kl. 17.30        Workshops og samtalesaloner (nærmere beskrivelser nedenfor) 
                       Udstillinger bl.a. Kompetencehjørnet  
Kl. 19.30        Festmiddag i mødesalen 

Lørdag 7. august 

Kl. 9 - 17       Delegeretmøde 

                      Præsentation af bestyrelseskandidater 

                      Valg til bestyrelsen 

Kl. 17.00      Overrækkelse af Gabrielprisen  

Kl. 18.30      Middag i restauranterne 

Kl. 20.00      Valgfrit program 

                      - udstillinger 

                      - Omkring et flygel v/Jørn Anker Jørgensen 

                      - Forevisning af Gabrielfilm 

                      - Unge menighedsrådsmedlemmer mødes 

                      - Samvær 

                      - Kirkemusikalsk inspiration i Kompetencehjørnet 

Kl. 22.00     Country Style Aftensang v/sognepræst Kaj Bollmann 

                     Andagt v/sognepræst Hjørdis Kjærgaard. Udendørs, hvis vejret tillader det 

 

Søndag 8. august 

Kl. 09.00      Oplæg til inspiration v/Hans Raun Iversen, lektor emeritus i praktisk teologi,  
                      Københavns Universitet 
Kl. 11.00      Gudstjeneste v/Haslev Kirke: Sognepræst Ole Bjerglund Thomsen 
                      og musik: Freja, Betty og Peter Arendt 
Kl. 12.30      Frokost 

 

 

 

 



 

 

Workshops 

 
Titel    Oplægsholder   Form   Beskrivelse   

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 
Samtids Religion, 
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? 

 
2.  

  

  

  

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!  

  

 
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. 
Menighedsrådenes 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. Hvem er 

folkekirkens 
medlemmer, 
og hvad 
forventer de sig 
af folkekirken? 

Evaluerings- og 
udviklingskonsulent 
Jais Poulsen og 
vidensmedarbejder 
Karen Marie Leth-
Nissen, FUV 

 

 

Oplæg med 
efterfølgende 
samtalesalon  

 

Vi bruger kirken forskelligt, alt 

efter hvor vi er i livet, og hvilken 

baggrund vi har. Det samme gør 

sig gældende i vores forhold til 

folkekirken, årsager til 

medlemskab og ønskerne til 

hvordan folkekirken skal bruge 

sine penge. Folkekirkens 

Uddannelses- og Videnscenter 

præsenterer resultaterne af den 

største danske kvantitative 

undersøgelse til dato Religiøsitet 

og forholdet til folkekirken 2020 

og lægger op til fælles drøftelser 

af, hvad de betyder for 

menighedsrådenes arbejde. 

5. Salmernes 

univers – på 

kryds og tværs 

 

Tine Fenger 

Thomsen, rektor, 

Vestervig 

Kirkemusikskole 

 

  

 

Kirkemusikalsk 
workshop 

 

Kirkemusikskolerne tager os med 
på en rejse i salmernes univers. Vi 
skal uddybe salmesangens helt 
særlige betydning i en luthersk 
gudstjeneste: Salmerne er på en 
gang bærer af fællesskabet og 
samtidig et udslag af det 
personlige gudsforhold med den 
enkeltes refleksioner over 
teksterne. Derfor er det af 
afgørende betydning, at 
menighedssangen klinger – også 
om 50 år.   

• Hvordan holdes 
salmetraditionen 
levende?  

• Hvordan understøttes 
menighedens sang 
optimalt? (toneleje, 
tempo, forsang og 
akkompagnement)   

• Hvordan formidles 
salmeskatten videre til 
kommende 
generationer?   



 

• Hvilken plads indtager 
salmerne i kirkens 
undervisningsaktiviteter?   

…er nogle af de spørgsmål, 
kirkemusikskolerne kommer ind 
på i workshoppen, hvor 
deltagerne får lejlighed til at synge 
med på gamle og nye salmer samt 
diskutere de aktuelle 
udfordringer.  

 6. Rådene, der 
forandrede 
folkekirken 

Inge Lise Pedersen, 
tidligere formand 
for Landsforeningen 
af Menighedsråd og 
forfatter til bogen 
”Rådene, der 
forandrede 
folkekirken og deres 
forening gennem 
100 år” 

   I 1903 fik folkekirken de første 
demokratisk valgte organer i 
hælene på den demokratisering 
af samfundet, der var sket med 
systemskiftet i 1901.  

Siden da er det kirkelige 
demokrati udvidet lokalt og 
regionalt, men ikke nationalt. Til 
gengæld har Landsforeningen 
siden 1920 varetaget en del 
fælles interesser.   

I oplægget vil Inge Lise Pedersen 
slå ned på enkeltpersoner og 
situationer, som belyser de 
spændinger, der er indbygget i 
Landsforeningens dannelse og 
senere historie.  

 

 

 

 

 

 


