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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 lan-
de. 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, en islamisk praktisk-teologisk vinkel, samt et sociologisk og 
psykologisk perspektiv med fokus på blandede familier.

Udførligt program følger før sommerferien.

PRAKTISK

DELTAGERE: Præster, hospitalspræster, studenterpræster og andre ansatte eller frivillige i de skandi-
naviske 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 religionsmø-
deinstitutioner i Svenska Kyrkan og Den Norske Kirke. 

KONFERENCESPROG: Konferencesproget er de skandinaviske sprog, med mulighed for at stille 
spørgsmål på engelsk. Mulighed for oversættelse til engelsk ved behov.

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 inklu-
deret.

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



ARRANGERET AF

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


