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Anna Kluge, provst i Næstved: “Min 

læring har været, at den mest levende, 

nærværende kirke ikke bliver skabt 

ved, at jeg arrangerer og gennemfører 

alt. Jeg har opdaget, at jeg kan være til 

større gavn i sognet ved at inspirere og 

give andre lov til at samle mennesker 

omkring kirkens budskab. Det betyder 

ovenikøbet, at jeg ikke føler mig så 

ensom som præst – andre kan være 

præst med og for mig”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Inés Wandel, sognepræst i 

Jersie: "Det er som om, Gud er kommet 

ind i maskinrummet. Det har ændret 

min tilgang til det at være præst. Jeg 

laver ikke noget andet, end det jeg 

gjorde før, det er bare på en anden 

måde. Det er sket gennem 

Praksisnetværket Undervejs".

 

Kirke på vej står bag "Praksisnetværket 

Undervejs"  og har tidligere afholdt et 

ligende praksisnetværk. Kirke på vej er et 

initiativ i Roskilde Stift, som er inspireret af 

ligende netværk rundt omring i verden som 

Fresh Expression of Church fra England. 

Læs mere her: www.kirkepaavej.dk

 

Kontaktperson:

Peter Tingleff peter@kirkepaavej.dk , 

6161 5240

KIRKE PÅ VEJ Kirke på Vej inviterer til 

Tidligere deltagere udtaler:



L Æ N G E S  D U . . . V I  V I L . . .  H V A D  F Å R  
S O G N E K I R K E N  

U D  A F  D E T ?

Vi vil danne et netværk af præster 

og lægfolk, som afprøver forskellige 

praksisser og tilgange til det at 

lytte til mennesker, til lokalmiljøet 

og til Gud, og på baggrund af dette 

lave mindre lokale eksperimenter.

Målet er, at der i løbet af forløbet 

dannes forskellige former for 

fællesskaber blandt mennesker, 

som ikke normalt bruger kirken 

særlig meget.

Længes du efter, at kristendommen 

skal få mere mening i almindelige 

danskeres hverdag, og er du ligesom os 

nysgerrige på, hvordan det kan ske i 

praksis - så er 

praksisnetværket Undervejs måske 

noget for dig. 

Her får du mulighed for over en 

længere periode at arbejde videre med 

dette spørgsmål i en åben og lyttende 

tilgang.

 

 

 

 

Netværk med andre sogne

Ny inspiration til at være i 

kontakt med lokalmiljøet

Mentorforløb med sparring på ny 

praksis

Inspiration og redskaber til at 

danne nye former for 

fællesskaber omkring liv og tro

Større kontakt mellem kirke og 

sogn

Større berøring med mennesker, 

der ikke bruger kirken så meget i 

forvejen

Praktisk: 

Der skal være mindst to delta-

gere fra hvert sogn. I alt kan

der være max. 30 deltagere, og

det forventes, at man prioriterer at 

være med til det hele. 

Prisen er kr. 7.800,- pr. deltager, som 

dækker udgifter til seminarholdere 

fra ind- og udland, materialer, kost og 

logi samt studietur. 

Tilmeldingsfristen er fredag den 30 

juni 2019 på www.kirkepaavej.dk.  

Alle seminarer finder sted på 

Emmaus i Haslev fra fredag kl.17.00 til 

lørdag kl.17.00.

Datoer:

1. seminar 6.-7. sept. 2019: Undervejs 

med Gud. Hvordan skaber vi rum til at 

lytte til længsler?

2. seminar 1.-2. nov. 2019: Opdagelser 

på vejen. At se det Gud allerede gør og 

følge ham i det.

6.-9. marts 2020: Retræte og 

inspiration i udlandet.

3. seminar 19.-20. juni 2020: Undervejs 

sammen. Hvordan skaber vi åbne 

fællesskaber om tro?

4. seminar 25.-26. sept. 2020: Hvor er 

vejen frem?

Hvad nu hvis vores opgave som kirke 
ikke er at opfinde nyt, men i stedet 
at opdage, hvad Gud allerede gør 

omkring os, og forme vores måde at 
være kirke på efter det?


