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Stiftspræstestævne  

i Viborg 

13.-14. august 

Tilmelding via stiftets 

hjemmeside 

www.viborgstift.dk  
 
Golf Hotel Viborg & Golf Salonen  
Hans Tausens Allé 2 
DK-8800 Viborg 
 
Telefon: +45 86 61 02 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program for onsdag 

 

Udcheckning fra hotelværelse senest kl. 11.00 

7.30-8.30 Morgenmad på Golfhotellet 

9.00-9.30 Andagt i Domkirken  

  ved Holstebro Provsti 

9.45-10.00 Vandrehallen: Kaffe/te 

10.00-12.00 Foredrag: Jørgen Demant: 

  ’Gudstjenesten som ritual’ 

12.00  Frokost 

13.00  Orientering fra Stiftet 

  ved biskop Henrik Stubkjær, 

  stiftsrådets formand, 

  præsteforeningens formand 

  og stiftsforvaltningen 

15.00  Tak for denne gang! 

Jørgen Demant:  

’Gudstjeneste som ritual’ 
Den ældgamle formel lex orandi – lex 
credendi (bønnens lov er troens lov) 
belyses ved at se på gudstjenesten som 
ritual. Et ritual, der indøver menigheden 
i troen. Hvad sker der, når vi ser gudstje-
nesten som et troens dannelsesrum. 



 

Foredrag 

 

 

 

 

 

 

 

Jesper Stange: 

’De givne og de valgte fællesskaber. Om 
gudstjeneste og ø-litteratur.’ 

Danmark er et ø-rige med sine femhundrede 
skær, holme og øer, hvoraf omkring de halv-
tres er beboede. Det har sat sig spor i vores 
litteratur, som rummer den særlige genre, vi 
kunne kalde ø-romanen. Unge forfattere 
skriver sig nu ind i traditionen, der med for-
billeder som Harald Kidde, Martin A. Han-
sen og Vagn Lundbye forsøger at fastholde 
den erfaring, at man i øsamfund kommer til 
sig selv på en særlig og måske sandere måde 
ved at forholde sig til dén menneskelige for-
skellighed, man kan unddrage sig i moderne 
bysamfund, hvor man vælger, hvem man vil 
spejle sin menneskelighed i. 

På den måde fastholder øromanen en indsigt 
som er på vej i glemmebogen og minder der-
med også menigheden om, at den faktisk 
forvalter den samme indsigt, når gudstjene-
sten rammer en af sine fine pointer, allerede 
inden der er bedt en bøn, sunget en salme, 
læste en tekst, fordi vi også her spejler vores 
måde at være menneske på i mennesker, vi 
ikke har valgt at være sammen med. 

 

Program for tirsdag  

Ingen indkvartering på Golfhotellet før kl. 17.30 

8.30-9.30  Vandrehallen: Morgenkaffe/te m. 

brød  

9.30 Golfsalen: Velkomst ved 

 Biskop Henrik Stubkjær 

10.00-12.00 Foredrag: Hans Jørgen Lundager: 

 ’Fra bibelsk kult til nutidig 

 gudstjeneste’ 

12.00 Frokost  

13-15.00 Foredrag: Jesper Stange: ’De givne 

og de valgte fællesskaber. 

 Om gudstjeneste og ø-litteratur’ 

15.30-17.30 Foredrag: Jesper Karle: ’Præsters 

arbejdsmiljø’ 

Fra kl. 17.30 Indkvartering på Golfhotellet 

19.00 Festmiddag 

20.30 Revy 

21.30 Aftenhygge 

24.00 Baren lukker 

 

 

 

 
 

Jesper Karle:  

’Præsters arbejdsmiljø’ 

Viborg Stift har ansøgt Kirkeministeriet om 
penge til et projekt om præsters arbejdsmiljø. 
Dette er bevilget i et samarbejde med Ribe, 
København og Roskilde Stifter og ideen er, at 
prøve at få forsøgt en tidlig indsats på områ-
det, så langvarige sygemeldinger måske kan 
undgås. Et af punkterne i forsøget er at der på 
stiftspræstekurset i de medvirkende stifter ori-
enteres om projektet, således at alle præster får 
en øget opmærksomhed om problematikken 
og kan medvirke til at få iværksat hurtig hjælp. 

 

 

 

 

 
 

Hans Jørgen Lundager Jensen: 

’Fra bibelsk kult til nutidig gudstjeneste’ 
 

’Hvad er kultens væsen? Hvordan dukker det  
op i gudstjenesten i dag? 
Hvilke krav følger til den måde, vi udformer 
liturgi og ritual på?’ 


