RELIGIONSMØDE
I DIT STIFT
- set fra skolen, uddannelsesinstitutionen og hospitalet

Invitation til konference lørdag den 14. april 2018 kl 10.30 -16.00 i Fredericia

METTE BOCK

MARIANNE GAARDEN

Hvilken rolle skal folkekirken spille i religionsmødet i fremtiden – og hvordan kan det konkret se ud i dit stift? Dette
spørgsmål vil være omdrejningspunktet for konferencedagen, som afholdes i regi af Folkekirke og Religionsmøde.
For at belyse spørgsmålet stiller vi først skarpt på nogle af de steder, hvor religionsmødet udspiller
sig, nemlig i de samfundsinstitutioner, som på sekulære vilkår udgør samfundets rygrad; folkeskolen,
uddannelsesinstitutioner og hospitaler. Disse er ikke folkekirkens hjemmebane, men steder, hvor
præstelig og kirkelig tilstedeværelse er selvfølgelig og forventet eller overraskende og uønsket – alt
efter hvem man spørger. Hvordan kan folkekirken være til stede, og hvad kan folkekirken bidrage
med her?
Vi spørger også biskop Marianne Gaarden og kirkeminister Mette Bock, hvordan de ser folkekirkens
rolle i religionsmødet fra hver sin stol, og hvor vi skal hen, hvis det står til dem.
Disse forskellige oplæg og perspektiver skal danne udgangspunkt for det, der er dagens gennemgående element; nemlig drøftelse og overvejelser i grupper etableret stiftsvis med henblik på fastholdelse af de indsigter, som er relevante for det videre arbejde i stifterne.
DELTAGERE
Invitation er sendt til stifterne og stilet til stiftsudvalg vedrørende religionsmøde og biskop. Hvert stift
har mulighed for at sammensætte en gruppe på ca. 6-10 deltagere til konferencen. Deltagerne fra det
enkelte stift kan med fordel udpeges med udgangspunkt i, at de efterfølgende kan bidrage til drøftelsen af den fremtidige organisering af religionsmødet i stiftet.
Forslag til potentielle deltagere:
•
Stiftsudvalgene vedr. religionsmøde
•
Funktionspræster (både med og uden religionsmøde-funktion)
•
Medarbejdere i de folkekirkelige skoletjenester
•
Biskopper
•
Provstiudvalgsmedlemmer/provster
•
Religionsmøde-centre og lignende
•
F&R’s bestyrelsesmedlemmer

PROGRAM
10.00-10.30

Kaffe og croissanter

10.30-10.40

Introduktion til dagen og præsentation i stiftsgrupper

10.40-11.25

Folkekirkens religionsmøde i dit stift ved biskop for Lolland-Falsters Stift
Marianne Gaarden

11.25-11.45

Stiftsgrupper drøfter deres eget stifts muligheder i lyset af oplægget

11.45-12.30

Hvordan ser religionsmødet ud i danske samfundsinstitutioner?
på hospitalet ved Linda Ishøj Frederiksen, sygehus- og sognepræst, Køge
i folkeskolen ved skoleleder (pt. ikke bekræftet)
på uddannelsesinstitutionen v. Charlotte Cappi Grunnet, studenterpræst
Frederiksberg Campus

12.30-13.00

Frokost

13.00.13.45

Paneldebat ved de tre oplægsholdere fra hospital, skole og uddannelsesinstitution

13.45-14.45

Religionsmødet i dit stift – stiftsgrupperne arbejder med muligheder i eget stift

14.45-15.15

Opsamling i grupper og på tværs

15.15-16.00

Religionsmødet set fra ministerkontoret ved kirkeminister Mette Bock

CHARLOTTE CAPPI GRUNNET

LINDA ISHØJ FREDERIKSEN

PRAKTISKE OPLYSNINGER
TILMELDING
Tilmelding sker stiftsvis til AKB@religionsmoede.dk senest den 1. marts 2018.
Ved spørgsmål ring til Ane Kirstine Brandt på 52506365
STED
Hannerup Kirke, Prangervej 114, 7000 Fredericia
TIDSPUNKT
Lørdag den 14. april 2018, kl. 10.30 - 16.00

ARRANGERET AF
Stiftssamarbejdet ”Folkekirke og Religionsmøde”
Peter Bangs Vej 5B
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 38 49 91
www.religionsmoede.dk
mail@religionsmoede.dk

