I TROEN OG BEKENDELSEN
STEMMER DE KRISTNE
OVERENS MED HINANDEN,
SELV OM DE ELLERS ER
SPREDT RUNDT OMKRING I
HELE VERDEN. FOR DET
HEDDER IKKE EN ROMERSK,
ELLER NÜRNBERGSK ELLER
WITTENBERGSK KIRKE, MEN
EN KRISTEN KIRKE, SOM ALLE
DE HØRER TIL, SOM TROR PÅ
KRISTUS

Martin Luther

LANDSKONVENT2021

INFO OG TILMELDING
Landskonventet er for teologer og
præster i evangelisk-lutherske kirker
og menigheder, for hvem Bibel og
Bekendelse har en positiv klang.
Pris: 300 kroner
Dato: 30. august kl. 9:30-17:00
Sted: Børkop Højskole, Ågade 3, 7080
Børkop
Tilmelding senest 13. august
Tilmelding og betaling på
https://teologi.dk/tilmeld/

KIRKENS
ENHED
- ET SKRIDT DYBERE FØR
DEBATTEN

NÅR VANDENE
SKILLER

- Uenighed i praksis

KIRKENS ENHED
- Altid og her og nu

Om formiddagen går vi først i dybden.
Sognepræst Jesper Bacher vil med sin
sædvanlige velovervejede og sprudlende
klarhed lede gravearbejdet. Hvordan
fastholder vi tanken om, at vi er ét, når vi ser
ud til at være så delte?
Jesper vil både finde spændende dogmatisk
guld frem til os og kigge på nogle af de helt
aktuelle delinger, vi kæmper med.
Dernæst vil vi se fremad. Rektor Børge Haahr
Andersen og sognepræst Jørgen Jørgensen vil
komme med korte og konkrete bud på,
hvordan vi de næste 10 år kan øve os i at tale
og være sammen på en god måde. For vi er jo
ikke enige om alt, men vi har brug for
hinanden. Børge og Jørgen har med deres
lange erfaring og aktive deltagelse i debatter
gode muligheder for at vise os frugtbare veje
at gå. Der bliver også god tid til debat.

Om eftermiddagen skal vi se på en situation,
som kan være vanskelig og have
omkostninger både for kirkens liv og på det
personlige plan.
Peter Rask, præst ved Kirken ved søerne,
giver os et foredrag med historisk-teologiske
overvejelser og refleksioner om en
frimenighed.
Vi skal lytte til en person, som på basis af
konkret erfaring vil forsøge at se
situationen fra oven og være guide i et
udfordrende landskab. Det store
spørgsmål er naturligvis: Er der noget, vi kan
lære af de seneste ti år? En
frimenighedspræst får god plads til at give
os et indefra-perspektiv, og en
folkekirkepræst vil være ”første-lytter” og
starte samtalen.

- ET SKRIDT DYBERE
Landskonventet
Landskonvent er i særklasse. Her har vi et
fælles mødested. Det er vores ambition at
gå i dybden, og samtidig samle så bredt
som overhovedet muligt. Måske det er
derfor, det er så muntert og inspirerende?

Bag om programmet
Kirken er én, Kristus har kun ét legeme,
men det er godt nok ofte præget af splid.
Hvad kan vi gøre for at blive mere ét og
mere enige? Hvordan lever vi med den
uenighed, som nu engang er der?

Programmet
09:30 Ankomst og kaffe/rundstykke
09:50 Velkomst
10:00 Kirkens enhed, ved Jesper Bacher
11:00 Uenighed og vejen frem, ved
Børge Haahr Andersen og Jørgen
Jørgensen
12:00 Middag
13:00 Gudstjeneste i Gauerslund kirke,
ved Simon Olesen og Mikael
Kongensholm
14:30 Kaffe
14:45 Valg og visioner. Erfaringer og
refleksioner over begivenheder og
beslutninger i en frimenigheds historie.
16:45 Nyt og Orientering
17:00

Sandwich

