Københavns Stifts Konvent
8.-10.juni 2022

Spiritualitet i dag:
For lidt eller lidt for meget Gud?
Årets stiftspræstekursus går atter til solskinsøen Bornholm. Her tager vi pulsen på den spirende spiritualitet.
Professor i teologi Jörg Lauster fra München skriver åndens første biografi og beretter om den ånd, der
forbinder Gud og mennesker og om den nødvendige længsel efter ånd og religiøsitet, der blæser ind over
os efter vestens årelange og altfortærende levevis. Forfatter og dramatiker Kim Fupz Aakeson indfører os i
barnets spiritualitet ved at fortælle om sin egen appetit på de bibelske fortællinger.
Chefpsykolog Anne Falden Dybdahl fortæller om åndens bagside og det liv, som kan blive livløst og gråt, når
vi rammes af stress eller mistrivsel. Ånd er også handling, handling og praksis. Og enhver præst bør
praktisere. Hvordan kan det gøres? Hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, sognepræst Birgitte Kragh Engholm
og sognepræst Rikke Juul lægger rammerne for god præstepraksis, og hospitalspræst Christian Busch
fortæller om supervision.
Professor emeritus Owe Wikström tegner portrætter af den religiøst alt for sikre præst og den alt for
humanistiske præst og spørger: Hvorledes kan kirken møde samfundets usikre, ængstelige og åndeligt
søgende mennesker? Indimellem hygger vi os med walk and talk og en tur ud i det blå. Til slut fejrer vi
fællesskabet med god mad og revy i tidens ånd. Lad den skønne bornholmske natur forkæle dig og dine
kolleger med sol og bølger.
Velkommen til Stiftkursus!

Program onsdag d. 8. juni
10.00 Afgang med bus
Mødested: Ingerslevgade overfor DGI-byen.
- Bussen er fra Bergkvarabuss og er svensk
indregistreret.
Der serveres frokost på færgen.
13.50 Ankomst til hotellerne:
Fredensborg Badehotel og GSH
(Programmet foregår på GSH.)

14.15 Velkommen v/ biskop Peter SkovJakobsen

16.20 Hospitalspræst Lotte Blicher Mørk
Få dig en praksis præst!

Folkekirken har ritualer, der hjælper os
igennem livets overgange. Men er der brug for
flere hverdagsritualer, der møder mennesker
lige dér, hvor vi er? Er vi ritualfattige i
Folkekirken? Eller måske ligefrem
ritualforskrækkede? Skal vi som præster have
en praksis for at kunne nære troen? Det er
spørgsmål, vi bør stille os selv og hinanden,
fordi de handler om, hvordan vi rækker
ritualerne ud til mennesker, vi møder. Fra hver
deres embede på Rigshospitalet, Vesterbro og
Østerbro, vil Lotte, Birgitte og Rikke dele deres
erfaringer.

17.00 Walk and talk
18.00 Middag

14.30 Professor i systematisk teologi i
München, Jörg Lauster: Der Heilige Geist.

Troen på, at Gud er til stede i verden som
ånd og taler til mennesker, gennemsyrer
hele den kristne kulturhistorie. Ånden har
altid været andet og mere end det, kirken
har gjort den til. Og Ånden er, ifølge Jörg
Lauster, på vej tilbage efter en tid, hvor vi i
vesten har levet i åndelig glemsel.

16.00 Kaffe

20.00 Kim Fupz Aakeson. Barnets Bibel.
Foto: Robin Skjoldborg

Kim Fupz Aakeson fortæller om sin smag for
bibelske fortællinger og referencer i
forfatterskabet, en appetit der (indtil videre)
kulminerede med udgivelsen af Barnets Bibel
sidste år.

Program torsdag d. 9. juni
7.00-8.45 Morgenmad på overnatningssted

9.00 Morgenandagt
v/sognepræst Birgitte Kragh Engholm

9.15 Chefpsykolog Anne Folden Dybdahl:
Hvordan forstår og forebygger vi stress og
psykisk mistrivsel?

10.30 Kaffe

10.50 Sognepræst Birgitte Kragh Engholm og
sognepræst Rikke Juul:
Få dig en praksis, præst! -fortsat

11.50 Hospitalspræst Christian Busch:
Om supervision – at balancere på en knivsæg når
troen både er arbejde og lidenskab
12. 15 Frokost

I flere år har vi opfattet stress og psykisk mistrivsel
som forhold der er relateret til for meget arbejde.
Men begge dele kan handle om meget andet bl.a.
udfordrende relationer, uklarhed og et svært
arbejdsmiljø.
For alle parter er det bedre at forebygge stress
og psykisk mistrivsel end at behandle det. Det
kræver at vi ved, hvad vi har med at gøre,
hvordan de tidlige stresssymptomer ser ud og
hvorfor de opstår. Og det er vigtigt, at vi får en
fælles forståelse af, at det kan være forskellige
ting der påvirker os, og at det ligeledes er
forskellige løsninger, der skal til, når vi skal
håndtere de udfordringer vi står med.

13.45 Udflugt.
Østbornholmske oplevelser med sagn
og fortællinger. Vi er tilbage kl. 17.
18.00 Middag
21.00 Revy
v/Annette Molin Brautsch, Helle Krogh
Madsen, m.fl.

Dans med DJ Bimmer

Program fredag d. 10.juni

7.00 -8.45 Morgenmad på overnatningssted.
8.50 Afgang fra Fredensborg Badehotel.
Bagage sættes ind i bussen.
9.00 Afgang med bus fra GSH til Rønne kirke.

"Jag är inte religiös men.." - om samtidens sökande
efter andlighet och minskade tro. Vi ser i samtiden
en större misstro mot etablerad religion med dess
sanningsanspråk. Mot det står en ökad privat
narcisstisk andlighet där individualismen är
framträdande, där man selektivt lånar ur skilda
perspektiv utan att skriva under på en speciell
bekännelse. Hur reagerar präster på denna denna
andliga sallad av new age, spiritualitet och
permissive teologi utan specifik källa eller krav
på bekännelse. Vad skiljer den alltför SÄKRA kristna
prästen - som inte orkar med andras förvirring- från
den alltför HUMANISTISKE som alltför gärna vill bli
trevlig och därmed undviker dårskapen

9.15 Gudstjeneste
v/ sognepræst Inge Lise Løkkegaard
10.00 Afgang fra kirke til GSH,
hvor kaffen står klar.

12.00 Tak for i år v/biskop Peter Skov-Jakobsen
12.30 Frokost
14.00 Afgang fra GSH
10.30 Professor Emeritus Owe Wikström

Ca. 17.50 Ankomst til København

Bemærk:
Der er 90 pladser, der fordeles efter først til mølle. Evt. afbud skal
tilsvarende ske ad tjenestevejen med cc til MOES@km.dk.
Overnatning på dobbeltværelse, men der er mulighed for tilkøb af
enkeltværelse: pris 840 kr.

