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Skandinavisk Religionsdialog Konference 2018

RITUALER OG RELIGIONSMØDE

- når religionsmøder flytter ind i kirkerummet

Et stigende antal familier rummer i dag forskellige religiøse identiteter. Disse familier er i høj
grad også en del af de evangelisk-lutherske folkekirkers virkelighed i de skandinaviske lande.
Eksempelvis i familiernes hverdag hvor flere religiøse identiteter er i spil for bl.a. børnene såvel som ved selve dåbsritualet i kirkerummet. Ligeledes er vielse og begravelse anledninger til
forhandlinger i blandede familier. Hvad stiller folkekirkerne op med disse forandrede vilkår og
nye forhandlingspositioner? På konferencen vil problemstillingerne blive belyst ud fra et kirkeligt og teologisk perspektiv, praktiske teologiske overvejelser fra andre trossamfund, samt
et socialpsykologisk og familiepsykologisk perspektiv med fokus på blandede familier.

PRAKTISK
DELTAGERE: Præster, hospitalspræster, studenterpræster og andre ansatte eller frivillige i de skandinaviske lutherske kirker, der arbejder med eller er i berøring med religionsmødet.
Der er 50 pladser på konferencen. Hurtig tilmelding tilrådes.
ARRANGØR: Konferencen arrangeres af Folkekirke & Religionsmøde i samarbejde med religionsmødeinstitutioner i Svenska Kyrkan og Den Norske Kirke.
KONFERENCESPROG: Konferencesproget er de skandinaviske sprog, med mulighed for at stille
spørgsmål på engelsk.
NÆRMESTE LUFTHAVN: Københavns Lufthavn
STED: Shæffergården, Jægersborg Allé 166, DK-2820 Gentofte
PRIS: 3.450 DKR som betales ved tilmelding.
Prisen inkluderer overnatning, mad og konferenceafgift. Transport til og fra konferencen er ikke inkluderet.
TILMELDINGSFRIST: Tilmelding senest d. 27. august 2018 til kommunikation@religionsmoede.dk
Oplys navn, adresse, e-mail, mobilnummer samt stilling + evt. madallergier.
Tilmeldingen er først registreret, når vi har modtaget betaling på Folkekirke & Religionsmødes konto i
Danske Bank. HUSK at oplyse navn på tilmeldte ved indbetaling.
Kontonummer: Reg. 1551 Kontonr. 4806032654
IBAN-nummer: DK0830004806032654
BIC (SWIFT-adresse): DABADKKK

PROGRAM
MANDAG D. 22. OKTOBER
12.00		

Frokost

13.00		

Velkomst og introduktion til deltagere og konferencen

14.00-17.00 Når religionsmødet flytter ind i kirkerummet – tre skandinaviske perspektiver
		ved biskop Kari Veiteberg, Oslo Bispedømme; biskop Elof Westergaard, Ribe Stift og 		
		
Jakob Wirén, ærkebiskoppens teologiske sekretær, Uppsala.
18.00		

Middag

19.30		

Gruppesamtaler om bryllup og begravelse i det pluralistiske samfund

TIRSDAG D. 23. OKTOBER
7.00		

Morgenmad

9.00		

Morgensang

9.15		
Når forskellige livssyn er på spil i familien – socialpsykologiske perspektiver
		ved lektor Rashmi Singla, Roskilde Universitet
10.15 		

Kaffepause

10.45		
Når forskellige livssyn er på spil i familien – familiepykologiske perspektiver
		ved chefkonsulent og stifter af Center for Familieudvikling Annette Due Madsen
12.00 		

Frokost

		EKSKURSION TIL KØBENHAVN
14.15 		

Rundvisning på Davids Samling, www.davidmus.dk

16.00 		
		
		

Når religionsmødet flytter ind… hvordan forskellige trossamfund møder blandede
familier? Oplæg og paneldebat ved imam Sherin Khankan, buddhistisk nonne Tenzin
Drolkar, overrabbiner Jair Melchior og præst i Den Katolske Kirke Jesper Fich.

19.00 		

Middag (på Schäffergården)

20.00		
		

Vigtige nye tendenser og projekter på religionsmødeområdet i Skandinavien.
Oplæg fra deltagerlandene.

ONSDAG D. 24. OKTOBER
7.00		

Morgenmad

9.00		

Morgensang

9.15		
Det pluralistiske samfund - en udfordring for de kirkelige ritualer? Et praktisk
		teologisk perspektiv ved Hans Raun Iversen, tidligere lektor i Praktisk Teologi og leder
		
af Center for Kirkeforskning, Københavns Universitet
10.45		

Kaffepause

11.00		

Hvad har vi fået med os fra konferencen – og hvordan kommer vi videre?

12.00		

Frokost og afrejse
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