
Gudstjenestedebat 2.0: 

Hvad har vi lært af 

coronakrisen? 
Indbydelse til en kursusdag om 

forårets udfordringer on and off 

line 

Onsdag d. 30. september kl. 9.30 - 14.30 

Det utænkelige skete! Kirkerne lukkede, og i lang tid var der lukket for gudstjenester 
i kirkens rum. Til gengæld blomstrede de digitale gudstjenester op. 

Vi var ellers i gang med en gudstjenestedebat, hvor traditionens formfuldendte og 
gennem generationer finpudsede og overleverede højmesse blev sat overfor nye, 
mere frie udtryk og former. Pludselig stod vi i en situation, hvor vi bare behøvede 
lidt håndsprit og en selfiestang for at holde en gudstjeneste.  

Har det tilført nye vinkler til gudstjenestedebatten? Har den digitale gudstjeneste 
fremtiden for sig? Hvad er en god, digital gudstjeneste? Og hvad gør det ved 
forståelsen af prædiken, liturgien og menighedens fællesskab? 

PROGRAM:  

9.30 – 9.45  Velkomst og kaffe 
 
9.45 – 12.00 Den digitale gudstjeneste ud fra en homiletisk, liturgisk og    
    ekklesiologisk betragtning: 
  Biskop Marianne Gaarden: ”Reaktionen, der forsvandt” 
  Professor Bo Holm: ”Den digitale forestilling og det tvetydige 
  nærvær. Liturgiske aspekter af den digitale gudstjeneste” 
  Sognepræst Else Hviid: ”Menigheden udvikler og forandrer 
  sig. Forsvinder den også?” 
 
10.45 – 11.00 Pause 
 
11.00 – 12.00 Debat 
 
12.00 – 12.30 Frokost 



 
12.30 – 13.10 Har gudstjenestedebatten ændret sig efter coronakrisen? 
  Sognepræst Jørgen Demant: ”Gudstjenesten ’finder sted’ et 
  andet sted. En fænomenologisk-æstetisk overvejelse over 
  gudstjenesten” 
  Sognepræst Morten Thaysen: ”Da kirkerummet lukkede, 
  slap du for at være til gudstjeneste sammen med hende, du 
  ikke kan lide” 
 
13.10 – 13.45 Debat 
 
14.00 – 14.30 Kaffe og kage og et oplæg til eftertanke at gå hjem på 
  Kommunikationschef i ADRA Signe Lund Christensen:  
   ”Kirke og corona i Afrika” 
 
 

TID: 30. september 2020 - kl. 9.30-14.30 
STED: Frederiksberg Kirkes menighedshus, Pile Allé 3 
ARRANGØR: Udvalget for efteruddannelse i Helsingør og København Stift 
 
Tilmelding senest 1. september til: 
Stiftspræst Pia Nordin Christensen på pnc@km.dk (Københavns stift) 
Teologisk konsulent Eva Holmegaard Larsen på ehl@km.dk (Helsingør stift) 
Stiftssekretær Louise V. Andersen på lva@km.dk (Lolland-Falster stift) 
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