
NÅR RELIGIONSMØDET
FLYTTER IND I KIRKERUMMET

Konference om ritualer i blandede familier for stiftsudvalg for 
religionsmøde, stiftsråd, hospitalspræster, sognepræster m.fl. 

Lørdag den 30. marts 2019   |   Hannerup Kirke, Fredericia



Et stigende antal familier i Danmark rummer i dag forskellige re-
ligiøse identiteter. Det er et af resultaterne af, at der i dag lever 
ca. 1,4 mio. mennesker, der ikke er medlem af folkekirken. Hvad 
stiller folkekirken op, når blandede familier efterspørger ritualer 
som vielse eller begravelse? 

En traditionel forståelse af ritual og embede kan komme til at spænde ben for, at folkekirken kan 
være til stede med trøst og med evangeliets forkyndelse i situationer, hvor den faktisk er efterspurgt. 
På den andens side kan en ureflekteret imødekommenhed ende i uklarhed om, hvad folkekirken er. 
Hvad stiller folkekirken op med disse forandrede vilkår og nye forhandlingspositioner? 

Ritualer i blandede familier er en udfordring, som folkekirken ikke kan løse fra skrivebordet. Folke-
kirken har en stolt tradition for at lytte til familiernes tanker og ønsker i forbindelse med vielse og 
begravelse. Derudover kan det være interessant at lytte til, hvad de andre tros- og livssynssamfund i 
Danmark tænker om ritualer i blandede familier. 

SEMINARETS FORLØB
Seminaret byder først på en paneldebat med repræsentanter fra andre tros- og livssynssamfund. 
Hvad tænker de om vielse og begravelse i blandede familier? Derefter følger et oplæg med fokus på, 
hvad et ritual er i en evangelisk-luthersk tradition. Og endelig præsenterer to præster deres praksiser-
faringer med kirkelige handlinger med blandede familier. 

Gennem hele seminaret er deltagerne inddelt i stiftsgrupper for at give mulighed for at diskutere, 
hvordan netop de vil tage disse spørgsmål videre i den lokale kontekst.

DELTAGERE
Invitationen er sendt til stifterne og stilet til stiftsudvalg for religionsmøde og biskopper. Hvert stift 
har mulighed for at sammensætte en gruppe på 8-12 deltagere til konferencen. 

Forslag til potentielle deltagere:
• Stiftsudvalg om religionsmøde
• Funktionspræster (både med og uden religionsmøde-funktion)
• Sognepræster der møder blandede familier
• Biskopper
• Provstiudvalgsmedlemmer/provster
• Religionsmødecentre og lignende
• F&R’s bestyrelsesmedlemmer



9.30-10.00  Kaffe og croissanter

10.00-10.30  Velkomst og introduktion til dagen

10.30-11.30 Hvordan forholde sig til familier med blandede baggrunde i forbin-   
  delse med ægteskab og begravelse? Paneldebat. 
  
  Kassem Rachid, imam

Ole Wolff, talsperson og ceremonileder fra Humanistisk Samfund
Thomas Birkheuser - katolsk sognepræst

11.30-12.00 Samtale om paneldebatten i stiftsgrupper

12.00-12.45 Frokost

12.45-13.45 Hvad er et ritual? Oplæg og samtale i plenum. 
 

Ved professor Hans Jørgen Lundager Jensen, Aarhus Universitet

13.45-14.30 Hvordan forholde sig til familier med blandede baggrunde i forbindelse med æg- 
  teskab og begravelse? Oplæg om erfaringer i folkekirken. 

  Karen Huus, sognepræst ved Gellerup Kirke
  NN

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Hvordan bringer vi dagens debatter og indlæg med tilbage? 
  Samtale i stiftsgrupper

PROGRAM



ARRANGERET AF

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

PRAKTISKE OPLYSNINGER

TILMELDING
Tilmelding sker stiftsvis via stiftsudvalget for religionsmøde til AKB@religionsmoede.dk 
senest den 11. marts 2019. Deltagelse i seminaret er gratis. 

SPØRGSMÅL
Spørgsmål vedrørende program eller praktik kan stilles til Ane Kirstine Brandt på tlf. 
52506365.

STED
Hannerup Kirke, Prangervej 114, 7000 Fredericia

TIDSPUNKT
Lørdag den 30. marts 2019, kl. 10.00 - 16.00


