
Landskonvent 
for præster & teologer 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mandag 13. august 2018 
på Børkop Højskole - Indre Missions Bibelskole 

 

VELKOMMEN - og tak, om I vil række invitationen videre til andre præster 
og teologer, for hvem ordene Bibel og Bekendelse har en positiv klang! 



Kære præster og teologer! 

VELKOMMEN til det 26. landskonvent for præster og teologer! Det er 
med forventning til fællesskabet med hinanden og med den treenige 
Gud, at vi også i år sender et program for landskonventet ud. Vi tror 
fortsat, et landskonvent er værdifuldt for den enkelte og for den kirkelige 
virkelighed, hver især er en del af. 

Det er vort ønske, at Landskonvent 2018 må blive til opmuntring, udfor-
dring og refleksion. Lad os omslutte dagen med forbøn. Og lad os sætte 
hinanden stævne ved årets landskonvent! 

Hvad gør vi, når vores frimodighed kommer under pres? Hvordan tackler 
vi det, når vi synes, vi uberettiget får skyld for at underminere kirkens 
image og ”folkelighed” ved vores evindelige nej’er? Hvordan reagerer vi 
sundt, når vi faktisk oplever, at mennesker tager afstand fra os, fordi vi 
virker ekskluderende pga. holdninger, vi selv opfatter som troskab mod 
kirkens bekendelse og kirkens Herre?  Hvordan kæmper vi imod selv at 
blive sekulariserede? Kan vi være tro mod fx bibelsk seksualetik, uden 
at det bliver til kold og sårende moralisme for almindelige, sekularise-
rede danskere, for folk i menighederne og for os selv? Leif Andersen 
giver en forelæsning ind i denne virkelighed. 

Passer det, når vi får skyld for at de skel, vækkelseskristendommen sæt-
ter, er det, der presser den almindelige hr. og fru Danmark ud af Folke-
kirken og øger afstanden mellem folk og kirke, så dåbsprocenten falder 
og gudstjenestedeltagelsen gør det samme? Hvis denne gamle P. G. 
Lindhardt-tese får ny vind i sejlene (fx bogen ”That was the Church that 
was”), er vi nogle, der står til udskamning. Hvor meget er der om det? 
Finn Aa. Rønne giver spørgsmålet et kirkehistorisk svar. 

Til december barsler biskoppernes arbejdsgruppe om gudstjenesten 
med en betænkning, der skal kvalificere en bred debat med inddragelse 
af alle sider af dansk kirkeliv. Skal vi glæde os til det? Er vi klædt på til 
det? Hvor kommer fronterne til at gå? Hvilke udfordringer kommer vi til 
at møde, og hvilke muligheder får vi? Hvad er en god strategi for folk 
som os i det her? Hvad er gode gudstjenester i kirken som fællesskab 
og i kirken som mission? Medlem af biskoppernes gudtjenesteudvalg, 
Jens Ole Christensen, kommer med nogle bud på disse spørgsmål. 

Hilsen fra Landskonventudvalget 
Dan K. Månsson, sjælesørger og foredragsholder  Per Ole Rasmussen, 

sognepræst i Buddinge Sogn  Peter Søes, Ph.d.-studerende 



Program 
 
09.30 Ankomst og registrering. 
 Formiddagskaffe med et rundstykke. 
 

10.00 Velkomst 
 v/ Peter Søes, LandsKonventUdvalget 
 

10.10 ”Hvad gør sekulariseringen af folket og kirken ved 
os som kirke/præster/ledere?” 

 v/ lektor, cand. teol. Leif Andersen, Menighedsfakultetet, Århus 
 

11.10 Ti minutters frisk luft. 
 

11.20 Drøftelse af formiddagens emne 
 Ordstyrer: Per Ole Rasmussen, LandsKonventUdvalget 
 

12.00 Middag 
 

13.15 Gudstjeneste i Gauerslund kirke 
 v/ sognepræst, cand. teol., Jens Ole Christensen, København 
 Medhjælp: Per Ole Rasmussen, LandsKonventUdvalget 
 

14.45 Kaffepause. 
 

15.00 ”Tømmer vækkelseskristendom kirkerne?” 
 v/ lektor, dr. theol., Finn Aa. Rønne, Dansk Bibel-Institut 
 

15.50 Ti minutters frisk luft. 
 

16.00 ”Gudstjeneste – nu og i fremtiden” 
 v/ sognepræst, cand. teol., Jens Ole Christensen, København 
 

16.50 Bøn og afslutning 
 v/ Dan K. Månsson, LandsKonventUdvalget 
 

17.00 Der serveres sandwich i hallen. 
 Herefter afrejse. 

Der er i programmet også sat tid af til samtaler over et måltid eller 
en kop kaffe, fordi vi tror, det er vigtigt også at mødes ansigt til ansigt 
med kollegaer og medstridere. 



 

Emner til drøftelse m.m. på Landskonvent 2018 
sendes senest fredag den 3. august til: 

Dan K. Månsson 
Lermosevej 45, Nagelsti, 4800 Nykøbing F. 

Tlf. 2926 4434      E-mail post@sjaelesorg.dk 
 

Praktiske oplysninger: 
 
Indbydere: Dansk Bibel-Institut, København. 
 Menighedsfakultetet, Århus. 
 
Sted: Børkop Højskole  Ågade 3  7080 Børkop. 
 
Pris: 300 kr. Beløbet indbetales senest 6. august 2018. 
 Reg.nr. 9570, kontonr. 817 7600. 

Husk at angive dit navn ved betaling. 
Du skal samtidig tilmelde dig på mf@teologi.dk 

 
Gratis: Arbejdsløse teologer samt tjenstgørende præster 
 på Bornholm og Færøerne deltager gratis. 
 
Indbudte: ’Landskonvent’ er åbent for teologer og præster i  

evangelisk-lutherske kirker og menigheder, for hvem 
Bibel og Bekendelse har en positiv klang. 

 

Tilmelding og betaling: 
senest mandag den 6. august 2018 

 
Send en mail til mf@teologi.dk. I Emnefeltet skriver du ”Tilmelding 
Landskonvent 2018”. Du oplyser navn, adresse og telefonnummer og 
evt. særlige forhold vedrørende kost. Samtidig indbetaler / overfører 
du kursusafgift 300 kr. til MF’s konto: reg.nr. 9570, kontonr. 817 7600. 
 

Du kan også sende din tilmelding med posten til 
Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N. 
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