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Grib fremtiden 
27. maj 2022 

Hotel Prindsen, Algade 13, 4000 Roskilde 

Folkekirkemødet er for alle, og det er gratis at deltage 

Vær med til Folkekirkemødet hvor en række oplægsholdere inspirerer og inviterer til debat om tre 
topaktuelle emner. Vi tuner ind på: 

- Den næste generation - i kirken og i samfundet 
- Mennesker på kanten - diakoni i fremtiden 
- Folkekirken som værdibærer - Hvordan folkekirken kan bidrage til udviklingen af samfundet 

Tidspunkt  
10.00-10.10 Velkomst 

 
10.10-13.00      Den næste generation - i kirken og i samfundet 
 
 Tre oplægsholdere giver deres bud på, hvad der kendetegner unge og samfundet, 

hvordan diakonale traditioner kan bidrage til øget trivsel, og hvordan man indleder en 
samtale med de unge om kristendommen. 
 
Oplægsholdere:  

• Rasmus Bro Henriksen - forstander Aarhus Efterskole 
• Søren Østergaard - Center for Ungdomsstudier 
• Berit Weigand Berg - Kirkefondet  

 
Berit Weigand Berg faciliterer efterfølgende en samtale om og med unge. Her deltager:  

 
• Anna Kiel Rughave Gymnasie- og studentersekretær KFS 
• Sarah Høegh Lodberg, Getsemane kirke 
• Nynne Grauslund Kristiansen, frivillig fra Ukirke  
• Anna Berg, HB-medlem, FDF 

 
13.30-15.00 Mennesker på kanten - diakoni i fremtiden 

 
 Ifølge befolkningen er den vigtigste aktivitet for folkekirken at hjælpe syge, gamle og 

socialt udsatte. Hvordan kan det være tilfældet i et meget udbygget velfærdssamfund, og 
hvordan kan folkekirken i fremtiden imødekomme denne forventning? 
 
Oplev oplægsholderne: 
 Professor Jørn Henrik Petersen fra Center for Velfærdsstatsforskning på Syddansk 
Universitet 
Diakonikonsulent Thyge Enevoldsen ved Helsingør Stift og  
Mette Møberg Madsen, generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer. 
De fortæller om folkekirken og velfærdsstaten og om, hvordan man sætter diakoni på 
dagsordenen.  
Temaet afrundes med mulighed for spørgsmål og debat om diakoni. 
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15.30-16.45 Folkekirken som værdibærer - hvordan folkekirken kan bidrage til udviklingen af 
samfundet 
  

 Folkekirken er værdibærer i samfundet og værdiskaber for størstedelen af danskerne. 
Men i debatten om, hvordan samfundet skal udvikle sig, er folkekirkens stemme mindre 
tydelig. Oplæggene fokuserer på det dilemma og kommer med bud på, hvordan kirken 
kan og skal bidrage til samfundets udvikling. 
Oplægsholderne er:   

• Marianne Christiansen, Biskop Haderslev Stift  
• Morten Thomsen Højsgaard, Direktør for ROMU  

 
Efter oplæggene vil der være debat og samtale ved bordene under overskriften ”Hvordan 
kan folkekirken bidrage til udviklingen af samfundet?” 
 

16.45-17.00 Afslutning m. fællessang  
 

 Folkekirkemødet afsluttes med fællessang. 
 
Dagen har budt på mange ord, og derfor afsluttes dagen med at synge tre sange fra 
Højskolesangbogen, som hver kort introduceres af en kendt personlighed - ud fra en 
bunden opgave: Find en sang i Højskolesangbogen som viser hvordan kirke/kristendom 
er værdibærer i det danske samfund. 

 

 

 


