
	  
	  
	  
	  

Teologi	  i	  praksis	  	  
Religionsmødet	  som	  pastoral	  udfordring	  
	  
Nutidens	  flerreligiøse	  samfund	  sætter	  i	  stigende	  omfang	  præster	  i	  situationer,	  hvor	  en	  fornyet	  
teologisk	  refleksion	  er	  nødvendig:	  	  
	  

• Jeg	  er	  som	  præst	  blevet	  inviteret	  til	  at	  deltage	  i	  indvielsen	  af	  det	  lokale	  hindutempel	  og	  specifikt	  til	  at	  
velsigne	  alteret.	  Skal	  jeg	  deltage?	  Hvilke	  teologiske	  overvejelser	  ligger	  til	  grund	  for	  mit	  svar?	  

• En	  dåbsfamilie	  spørger,	  om	  en	  troende	  muslim	  i	  familien	  kan	  stå	  fadder	  til	  dåbsbarnet,	  idet	  personen	  er	  
tæt	  på	  barnets	  opvækst	  og	  vil	  være	  et	  stærkt	  åndeligt	  forbillede	  for	  barnet.	  Hvordan	  kan	  præsten	  
handle?	  Og	  hvilken	  teologi	  ligger	  til	  grund	  for	  dette?	  

• Den	  lokale	  sognekirke	  præges	  af	  tilbagegang	  og	  af	  mange	  andre	  religiøse/åndelige	  strømninger.	  Der	  
synes	  at	  være	  brug	  for	  mission.	  Men	  hvad	  vil	  det	  sige	  at	  være	  kirke	  i	  mission	  under	  sådanne	  
præmisser?	  	  Hvilken	  etik	  og	  hvilket	  kirkesyn	  er	  gældende	  over	  for	  sognets	  beboere	  i	  denne	  opgave?	  

• En	  person	  med	  nyåndelig	  trosbagage	  og	  erfaring	  ønsker	  dåb.	  Hvordan	  varetages	  dåbsoplæringen	  
meningsfuldt	  på	  denne	  baggrund?	  Kan	  der	  bygges	  på	  personens	  tidligere	  troserfaringer?	  

 
Igennem	  et	  kompakt	  skriveforløb	  tilrettelagt	  særligt	  for	  præster,	  ønsker	  Folkekirke	  og	  
Religionsmøde	  i	  samarbejde	  med	  Folkekirkens	  Uddannelses-‐	  og	  Videnscenter	  at	  øge	  den	  
faglige	  refleksion	  omkring	  dette	  særlige	  problemfelt	  og	  bidrage	  til	  en	  religions-‐	  og	  
pastoralteologi,	  som	  møder	  den	  flerreligiøse	  virkelighed	  i	  øjenhøjde.	  	  
	  
Teologi	  nedefra	  
Traditionel	  teologi	  er	  ofte	  udtænkt	  ‘ovenfra	  og	  ned’.	  I	  
skriveprojektet	  tager	  deltagerne	  udgangspunkt	  i	  en	  konkret	  case	  
og	  foretager	  det	  teologiske	  refleksionsarbejde	  ‘nedefra	  og	  op’.	  	  
	  
Alle	  deltagere	  udvælger	  på	  forhånd	  en	  case,	  som	  de	  ønsker	  
nærmere	  belyst.	  På	  et	  indledende	  ‘kick-‐off-‐seminar’	  den	  24-‐25.	  
august	  2015	  analyseres	  de	  enkelte	  cases,	  og	  deltagerne	  klædes	  
på	  til	  det	  pastoralteologiske	  og	  religionsteologiske	  arbejde.	  På	  
seminaret	  sparrer	  præsterne	  med	  hinanden	  og	  får	  

desuden	  faglig	  sparring	  af	  Peter	  Lodberg,	  lektor	  
på	  Afdeling	  for	  Teologi,	  Aarhus	  Universitet.	  I	  
efterårsmånederne	  færdiggør	  præsterne	  deres	  artikler	  (4-‐8	  s.).	  
Skrivearbejdet	  foregår	  i	  grupper	  under	  ledelse	  af	  stiftsudvalget	  og	  deles	  
elektronisk	  undervejs.	  Resultatet	  præsenteres	  på	  en	  mini-‐konference	  på	  
Aarhus	  Universitet	  den	  2.	  december	  2015.	  Her	  vil	  Peter	  Lodberg	  samt	  
professor	  Kajsa	  Ahlstrand	  fra	  Uppsala	  Universitet	  sammenfatte	  arbejdet	  og	  
perspektivere	  det	  i	  forhold	  til	  den	  øvrige	  pastoral-‐	  og	  religionsteologi.	  	  	  
	  
De	  deltagende	  præsters	  erfaringer	  og	  teologiske	  arbejde	  vil	  forventeligt	  
blive	  brugt	  i	  andre	  uddannelsessammenhænge	  under	  FUV	  og	  F&R.	  Det	  
planlægges	  desuden	  at	  udgive	  dele	  af	  projektets	  skriftlige	  materiale	  i	  et	  
temanummer	  af	  Kritisk	  Forum	  for	  Praktisk	  Teologi.	  	  

Den	  konkrete	  case	  
Hvad	  skete	  der?	  Hvordan	  handlede	  jeg?	  
Hvilken	  reaktion?	  Hvilke	  lokale	  forhold?	  

Pastoralteologi	  
Hvilke	  menneskelige	  hensyn?	  

Synet	  på	  menighed,	  præst,	  kirke	  m.m.?	  

Religionsteologi	  
Hvilket	  syn	  på	  religionerne	  ligger	  til	  grund?	  
Hvilken	  tilgang	  til	  mission,	  dialog	  m.m.?	  	  

Teologi	  nedefra	  

Peter	  Lodberg	  forsker	  
bl.a.	  i	  religionsmødet	  og	  
forholdet	  mellem	  kirke	  
og	  samfund.	  	  



Hvad	  er	  en	  relevant	  case?	  
Fælles	  for	  alle	  cases	  er,	  at	  de	  skal	  have	  et	  pastoralteologisk	  og	  et	  religionsteologisk	  sigte.	  
Deltagerne	  kan	  vælge	  en	  af	  de	  nævnte	  cases	  eller	  byde	  ind	  med	  andre,	  som	  de	  har	  kendskab	  
til	  eller	  selv	  har	  erfaret.	  Forud	  for	  skriveprocessen	  vil	  vi	  forsøge	  at	  koordinere	  valget	  af	  cases,	  
således	  at	  overlap	  undgås	  og	  projektet	  samlet	  set	  opnår	  bredde.	  I	  visse	  tilfælde	  kan	  flere	  
præster	  med	  fordel	  gå	  sammen	  om	  at	  udfærdige	  en	  fælles	  artikel	  på	  baggrund	  af	  samme	  case.	  	  
	  

Flere	  eksempler	  på	  cases:	  	  
• Et	  brudepar	  ønsker	  kirkelig	  vielse.	  Den	  ene	  part	  tilhører	  et	  andet	  trossamfund	  og	  ønsker	  tilføjelser	  fra	  

sin	  egen	  tradition	  til	  parrets	  vielsesritual.	  Hvor	  langt	  kan	  man	  som	  præst	  gå	  for	  at	  imødekomme	  dette?	  
• Kan	  sognets	  kirke	  tilbyde	  mindfullness?	  Hvilke	  teologiske	  overvejelser	  kan/bør	  ligge	  til	  grund	  for	  en	  

sådan	  afgørelse?	  
• En	  del	  af	  sognets	  skolelever	  på	  7.	  klassetrin	  har	  anden	  trosmæssig	  baggrund	  og	  skal	  derfor	  ikke	  

konfirmeres.	  Hvordan	  italesættes	  konfirmandernes	  flerkulturelle	  hverdag	  i	  
konfirmationsforberedelsen?	  Hvilke	  teologiske	  overvejelser	  ligger	  bag?	  

• Der	  er	  stillet	  forslag	  om	  en	  fælles	  tværreligiøs	  bededag.	  Kan	  kristne	  og	  muslimer	  bede	  sammen?	  
	  

	  	  	  Hvad	  er	  stiftsudvalgets	  opgave?	  
o At	  finde	  en	  gruppe	  præster	  i	  stiftet,	  som	  har	  lyst	  og	  mulighed	  for	  at	  skrive	  om	  en	  selvvalgt	  case.	  
o At	  vælge	  en	  tovholder	  i	  udvalget,	  som	  har	  det	  praktiske	  ansvar	  for	  gruppen	  under	  skriveforløbet.	  (Opgaven	  

indebærer	  at	  koordinere	  eventuelle	  skrivegruppemøder	  i	  eget	  stift,	  sparring	  med	  Peter	  Lodberg	  undervejs	  
og	  aflevering	  af	  artiklerne	  inden	  deadline.)	  	  

o Tovholderen	  er	  velkommen	  til	  selv	  at	  deltage	  ved	  kick-‐off-‐seminaret	  og	  afslutningskonferencen	  og	  som	  
skribent	  i	  projektet.	  

	  
	  	  	  Hvad	  er	  præsternes	  opgave?	  	  
o Vælg	  en	  eller	  gerne	  flere	  cases	  (se	  forslagene)	  eller	  formuler	  din	  egen	  case.	  	  
o Vær	  åben	  for	  tilpasninger	  i	  forhold	  til	  de	  øvrige	  deltageres	  valg	  af	  cases.	  	  
o Reserver	  datoerne	  for	  kick-‐off-‐seminaret	  og	  afslutningskonferencen	  (se	  nedenfor	  -‐–	  detaljeret	  program	  for	  

udsendes	  senere)	  
o Arbejdet	  under	  skrivefasen	  i	  september-‐november	  foregår	  hjemme	  eller	  i	  stiftsbaserede	  skrivegrupper	  og	  

tilrettelægges	  under	  kick-‐off-‐seminaret,	  så	  det	  er	  overkommelig	  i	  forhold	  til	  præstearbejdet.	  	  

	  
	  	  	  Vigtige	  datoer:	  	  
• 1.	  maj:	  Deadline	  for	  tilmelding	  -‐	  stiftsudvalgene	  tilmelder	  grupper	  og	  cases	  samlet	  til	  F&R	  
• 24-‐25.	  august:	  Kick-‐off-‐seminar	  i	  Løgumkloster	  (Ankomst	  mandag	  kl.	  14,	  afrejse	  tirs	  kl	  13).	  
• 2.	  december:	  Afslutningsseminar	  på	  Aarhus	  Universitet	  kl.	  14-‐17.	  	  

	  	  
	  	  	  Praktisk	  information:	  	  

Deltagelse	  er	  gratis.	  Forløbet	  tæller	  som	  kursus	  dvs.	  præster	  kan	  få	  tjenestefri	  og	  dækning	  af	  transport	  via	  
provst	  og	  stift.	  Tilmelding	  sker	  til	  stiftsudvalget	  for	  Folkekirke	  og	  Religionsmøde,	  som	  sender	  en	  samlet	  
tilmelding	  til	  netværkskonsulent	  Jarl	  Ørskov	  Christensen,	  hvortil	  spørgsmål	  også	  kan	  rettes.	  
joec@religionsmoede.dk,	  tlf.	  27	  60	  90	  96	  
	  

Nærmere	  information	  findes	  desuden	  på	  www.religionsmoede.dk	  og	  www.tpcloegumkloster.dk	  	  	  	  	  
	  
	  


