
Roskilde Stiftspræstestævne 2020 finder i år sted på Hotel Nyborg Strand  

fra den   

3 -5. november 2020 

Vi har grundet corona- pandemien været nødt til at flytte til et sted, hvor vi kan 

være – sammen, men med afstand.  

Det har ikke været muligt at få noget på Sjælland, derfor blev det på Fyn.    

Tema for stævnet er  

”Frisat og udsat”: De unge og kirken.”  

 

Tirsdag d. 3. november   

10.00 Velkomst ved biskop Peter Fischer-Møller 

10.30- 12.30 Anne Görlich, Center For Ungdomsforskning, Aalborg Universitet. ”Unge i 

spændingsfeltet mellem frisat og udsat” 

Unge i dag har på den ene side aldrig haft større frihed, flere valgmuligheder og højere til loftet. På den 

anden side ser vi et stigende antal unge, der kæmper med psykisk mistrivsel, og som dermed risikerer reel 

marginalisering. Hvordan skal vi forstå denne udvikling? Er der tale om en ’ny udsathed’, og hvordan 

håndterer vi dette? Hvordan møder vi de unge i spændingsfeltet mellem frisat og udsat?  

13.00- 14.00 Frokost   

14.00- 14.40 Indkvartering 

14.45- 16.15 Jesper Karle, speciallæge i psykiatri, dr. med: ”Forebyggelse af stress og begrænsning af 

sygefravær i folkekirken” 

I flere år har vi har opfattet stress som en sygdom, vi bliver ramt af, hvis vi arbejder for meget. Hvis vi kun 

ser stress som et ”overbelastningssyndrom”, der skyldes for meget arbejde, og derfor tror at sygemelding 

altid er en løsning ved stress, overser vi, hvad der reelt skal til for at knække stresskurven. Og vi får ikke 

udnyttet mulighederne for at forebygge stress. 

 Forebyggelse af stress kræver forståelse af, at det kan være meget forskellige ting der påvirker os. Det er 

også vigtigt, at vi ved, hvordan de tidlige symptomer på stress ser ud, og at der skal forskellige løsninger til, 

når vi skal håndtere stresssymptomerne. 

I oplægget vil der være særlig fokus på: 

• Forebyggelse af stress, herunder en skærpet forståelse af, hvad der kan presse os i vores liv– særligt i 

vores arbejdsliv- samt på hvordan vi kan håndtere det. 

• Begrænsning af sygefravær og hjælp til at komme tilbage i arbejde efter sygefravær på grund af stress. 

Oplægget er arrangeret som led i ”Paraplyprojektet” for fire stifter med henblik på at forbedre vilkårene for 

folkekirkens behandling af arbejdsrelateret stress blandt præster samt på at begrænse præsters sygefravær. 



Det er tilrettelagt ud fra viden om præsters arbejdsvilkår og folkekirkens organisation. Der gælder særlige 

vilkår for præster, herunder bl.a. en tendens til ”grænseløshed” i arbejdet, et følelsesbelastende arbejde og en 

kompleks organisationsstruktur. 

Jesper Karle arbejder som behandler af stress og psykiske helbredsproblemer i krydsfeltet mellem 

sundhedsvæsenet, arbejdspladser og kommuner og er medejer af den psykologiske og psykiatriske 

virksomhed PPclinic.  

I forlængelse af dette arbejde har han været med til at udvikle metoder til at forebygge arbejdsrelateret stress 

på både medarbejder- og lederniveau.  

16.30- 18.00 Rane Willerslev, direktør for Nationalmuseet:  ”Det der begejstrer børn, kan også 

begejstre voksne.” ”Formidling fra en kulturinstitution til nye målgrupper”. 

Rane Willerslev står bag kedsomhedsknappen for igen at sætte Nationalmuseet på dagsordenen og nå ud til 

nye målgrupper. Rane Willerslev har modtaget kritik af flere museumsfolk, men Rane har bl.a. udtalt: 

”Nationalmuseet skal igen være en søjle i danskernes bevidsthed, lyder det fra direktøren. Jeg tror, at 

Nationalmuseet skal finde tilbage til sine rødder og afsøge videnskabens mysterier og give publikum en 

oplevelse af forskningens enorme kraft. Vi skal gå fra "noget om historien" til "historien vil os noget", siger 

Rane Willerslev. ”Det, der begejstrer børn, kan også begejstre voksne. Jeg vil gerne vække den barnlige 

begejstring i voksne, kombineret med erkendelsen om at historien vil os noget, siger Rane Willerslev.”  

Vi har bedt Rane Willerslev om at komme og fortælle om, hvordan han tænker formidling fra en stor 

kulturinstitution for at nå ud til nye målgrupper- og måske kunne vi som kirke lære af hans tanker og placere 

Folkekirken højere oppe i danskernes bevidsthed? 

18.00 Aftensmad  

19.30 Queen fællessangsgudstjeneste forventelig i Nyborg Kirke.    

Med forsanger Gitte Degn, pianist Kasper Daugaard og præst Jens Biegel Fogh. 

Natkirken på Strøget har de seneste 3 år afholdt fællessangsgudstjenester med sange af bredt kendte 

(pop)kunstnere.  Gudstjenesten vil blive afviklet, som den normalt ville foregå i Natkirken på Strøget: En 

liturgisk forenklet gudstjeneste men med de klassiske elementer: Bøn, prædiken og velsignelse. Evangeliet 

forkyndes altid gennem en dialog med teksterne af den givne kunstner. 

Onsdag d. 4. november  

08.30 Morgenmad  

09.30 Andagt ved provst  

10.00- 12.00 Mikkel Gabriel Christoffersen, postdoc ved Institut for systematisk Teologi, Københavns 

Universitet: ”Skyld og skam”  

Moderne kristendom har et rigt sprog til at løfte skyldserfaringen. Men fungerer det samme sprog til at 

adressere erfaringen af skam, og hvis ikke, hvordan skal det fornys? Foredraget undersøger forholdet 

mellem skyld og skam, og giver forskellige bud på skammens teologi.  

 

12.00 Frokost 

 

 



14.00- 15.30 Thomas Nedergaard, tidl. U-kirkepræst og Berit Berg, udviklingskonsulent i Kirkefondet    

Gennem deres arbejde som henholdsvis u-kirke præst og udviklingskonsulent ved kirkefondet har Thomas og 

Berit samlet nogle af deres mange erfaringer omkring ungdomsarbejde i kirkerne. For hvad gør man 

fortællingen om livet ikke længere tager sit udgangspunkt og selvfølgelighed i kristendommen. Hvad gør vi 

som kirke når det kristne narrativ ikke længere er brugbart sammen med mennesker med en anden narrativ 

ramme. Hvilke fælleskaber virker og hvordan kan vi tale om kristendom så også de nye generationer føler 

sig rummet og set.”  

16.00- 17.30 Christian Hjortkær, efterskolelærer på Silkeborg Højskole og Suzette Schurmann 

Munksgaard, efterskolelærer på Midtsjællands Efterskole og ansat som projektleder på CUR  

Vi har i dag at gøre med en ungdomsgruppe, der er hårdt presset af den præstationskultur, de unge lever i. 

Det er ikke narcissismen men den sociale skam, der tynger. Det er ikke tilværelsens ulidelige lethed, men 

denne generations tunge åg, det er ikke "samfundets skyld", det er "min egen skyld". Jagten på frirum er et 

omdrejningspunkt for unge i en tid, hvor individualisering er et grundvilkår og hvor rammerne omkring 

ungdomslivet er præget af pres, præstation og mange valg. Hvilken rolle spiller de organiserede 

fritidsarenaer (idræt, spejder, konfirmandforløb?) Bliver man til nogen, mens man går til noget? Hvordan 

kan man som betydningsfulde voksen være med til at skabe frirum?  

18.30 Festmiddag  

Torsdag den 5. november  

8.30 Morgenmad  

09.30 Andagt ved provst  

10.00 Evaluering og afrejse  

Stiftspræstestævnet finder som nævnt sted på  

NYBORG STRAND 

Hotel & Konferencecenter 

Østerøvej 2 

5800 Nyborg  

Pris: Deltagelse med overnatning og alle måltider er uden beregning. Ved tilmelding forventes der deltagelse 

i hele stævnet. Det er altså ikke muligt at køre til eller fra, som der ellers har været en mulighed for på 

Liselund.   

Tilmelding senest den 12. oktober 2020 via dette link 

 

Reservation og overnatning  

Kære alle 

Der er overnatning på Nyborg Strand hotel på enkeltværelser, kun dobbeltværelse, hvis man er samlevende.   

Vi har plads til 120 i alt som fordeles efter først til mølle princip.  

HUSK at melde fra i god tid, hvis du bliver forhindret. Giv besked til Roskilde Stift enten på kmros@km.dk 

eller 46 38 19 20.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KWIbeXDs0EalOFOipAzteIlSw62qYuZGpmOt_UeQyvlUNjlLVDEzMVo5WDFQSVdDTlgwMFNHUFJBUC4u


Har du meldt dig til og på dagen blive forhindret i at deltage, så skal du ringe til provst Erhard Schulte 

Westenberg på telefonnummer 51 20 72 06.  

Programmet er udarbejdet af bestyrelsen for Roskilde Konvent: Peter Fischer-Møller, Sara Hornemann-

Thielcke, Stinna Ahrenst, Anita Engdahl, Lars Storm Kristensen, Erhard Schulte Westenberg, Ulla Pierri 

Enevoldsen, Anne-Marie Nybo Mehlsen samt Marianne Lekven Agerholm. 


