
 

 

Stiftspræstestævne 2019  

11-13.juni på Liselund, Slagelse 

Hvad blev der af Gud i forsoningens ligning? 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag d. 11- juni  

kl. 14.00 Velkomst og indkvartering 

kl. 15.00  Velkomst ved biskoppen 

kl. 15.30  Johannes Værge, cand. theol., forfatter: Genoprettelse af en kristendom i 

ubalance? 

Korset er blevet hovedmarkør for nybruddet i Guds historie med menneskene, men har vi 

overset, at det ikke er i Jesu død, derimod i hans inkarnation og opstandelse, at Gud viser sin 

vilje? 

I en række bøger efter pensioneringen fra Københavns Domkirke har Johannes Værge 

beskæftiget sig med de konsekvenser, det fik, at man i vesten fra omkring år 200 gik over til 

et latinsk kirkesprog, formuleret af juristen Tertullian. Mødet med Gud som far blev her 

trængt af opfattelsen af gudsforholdet som et retsforhold, et dystert møde i retssalen med 

mennesket som anklaget og Gud som dommer. Hvor Paulus kalder os Guds arvinger, bliver 

vi nu Guds skyldnere. I påskebudskabet havde glæden og livsbekræftelsen ved Jesu 

opstandelse været hovedsagen; nu blev det i stigende grad Jesu lidelse på korset, man 

dvælede ved, og korsdøden blev med Anselms forsoningslære opfattet som en betaling til 

den krænkede Gud. 

Johannes Værge har senest udgivet Guddommelig uorden. En bog om regnskabet med Gud 

(2016), Rygter om Gud. En bog om gudsbilleder på godt og ondt (2018) og i dette forår Det 

ufærdige menneske og Gud. En bog om kristendommen. 

kl. 18.00  Aftensmad 

kl. 19.30  – Peter Brandes, maler, grafiker, billedhugger og fotograf tager afsæt i vores 

spørgsmål: Hvad blev der af Gud i modernitetens forsonings-ligning? ud fra sin egen kunst 

og med sideblik til Salvatore Dalis ”den korsfæstede”.  

 

Onsdag d. 12. juni 

kl. 08.30 Morgenmad 

kl. 09.30 Andagt ved provst  

Kl. 10.00 Anders-Christian Jacobsen, Anders-Christian Jacobsen, professor (mso), 

dr.teol., ph.d., Århus: Kun Gud kan tilgive det utilgivelige  

Der findes ikke ét menneskeliv, hvor det ikke på et eller andet tidspunkt er et spørgsmål om 

at kunne tilgive eller blive tilgivet - men nogle gange er krænkelsen så stor, at tilgivelsen 

ikke er mulig for os mennesker. Teologisk set kan man måske sige, at mennesker kan tilgive 

det, der har ramt dem selv, men ikke det, der har ramt andre. Gud kan tilgive alting, - fordi 



Gud kan genoprette de relationer, der er gået tabt eller er brudt - også genoprette på den 

anden side af døden. Jesu liv, død og opstandelse er selve den kristne grundfortælling om 

tilgivelse: Gud ofrer sin søn for at genoprette alle de brudte forhold - for at skabe nye 

muligheder dér, hvor vi ikke selv kan se nogen mulighed. (Dette fra interview i "Amen" - 

magasin om liv og tro i Roskilde-området august 2018) 

 

Meddelelser 1 

kl. 12.00 Frokost  

kl. 14.00 Gitte Buch Hansen, lektor ved Institut for bibelsk eksegese, Ph.d. har sammen 

med Marlene Ringgaard Lorensen arbejdet på et projekt med konverterende flygtninge.  

Her er det tydeligt at der ikke alment opereres med et protestantisk syndsbegreb. 

Flygtningene ser ikke sig selv som syndere (jo, det gør de også – men ikke primært), men 

som mennesker, der er ofre for synd. Spørgsmålet for de mest reflekterede er da, hvordan 

man kan komme videre med sådanne sår på sjæl og legeme. Men generelt stiller dette jo den 

lutherske kristendom over for den udfordring at overveje, hvad vi har at tilbyde ofret for 

synden (ud over en fordring om at tilgive, hvad der i nogle situationer kan føje spot til 

skade). Eksegetisk set knytter dette an til Käsemanns opgør med Bultmann. (Blandt yngre 

teologer er Käsemann et ukendt blad i dansk teologi – og det kunne man godt gøre noget 

ved.) 

kl. ca. 15.15  Kaffepause 

kl. 15.30 Niels Henrik Gregersen, professor systematisk teologi, Ph.d.   

Inkarnation som dybdeinkarnation: 

Niels Henrik Gregersen arbejder på at udfolde et teologisk begreb om "deep incarnation", 

dvs. en måde at tænke inkarnationen på, som omfatter ikke bare mennesket Jesus, men også 

menneskeligheden, og ikke bare menneskeligheden, men også materialiteteten. For "Ordet 

blev kød" (Johannes 1,14), ikke bare menneske. Ethvert menneske er mere end individ, i 

særdeleshed Jesus af Nazareth. 

Den primære publikation er her Incarnation: On the Scope and Depth of Christology 

(Fortress Press 2015), 397 sider. Desuden april 2017 de tre Goshen Lectures on Science and 

Religion under titlen "Deep Incarnation: From Cosmos to Commitment". 

 

kl. 16.45  Meddelelser 2 – hovedsageligt om festmiddagen 

kl. 17.00  Pause 

kl. 18.30 Festmiddag 
 

Torsdag d. 24. maj  

kl. 08.30 Morgenmad 

kl. 09.30 Andagt ved provst  

kl. 10.00 Katherine Richardson, professor i biologisk oceanografi og biodiversitet holder 

foredrag om klimaet og biodiversitet - en vinkel på temaet i forhold til natur og skaberværk . 

 

kl. 11.30  Meddelelser, tak og evaluering 

kl. 12.00 Frokost  

kl. 13.00  Afrejse 

 



Stiftspræstestævnet finder sted på kursuscenter Liselund, Slotsalléen 44, 4200 Slagelse 

Tlf. 5852 3120 www.liselund.dk. Pris: Deltagelse med overnatning og alle måltider er uden 

beregning. Deltagelse uden overnatning er uden beregning.  

Tilmelding senest den 20. maj skal ske til følgende link:  

 

 

 

Reservation og overnatning 
Kære alle,  

Der er værelser på Liselund og Hotel Only Sleep som uddeles efter først til mølle princippet.  

Vi kan ikke garantere eneværelse, hverken på Liselund eller Hotel Only Sleep, men vi vil 

gøre vores ypperste for at tilgodese særlige ønsker som I påtegner jeres tilmelding.  

Ikke alle er lige skarpe til at melde fra, hvis de har fået tilmeldt sig stiftspræstestævnet og 

desværre ikke kan deltage alligevel. Det koster hvert år fællesskabet rundt regnet omkring kr. 

10.000,- De penge kunne bruges meget bedre. Den manglende framelding har konsekvens 

for de af vore kolleger som rigtig gerne vil på Stiftspræstestævnet, men som ikke fik tilmeldt 

sig i tide og som derfor står på venteliste, dem kan vi ikke bare ringe til og give et værelse. 

Det har også konsekvenser for køkkenet. 

Så derfor: Har du meldt dig til og en uge før selve stævnet ved, at det kan du desværre ikke 

deltage i alligevel, så giv besked til Roskilde Stift enten på kmros@km.dk eller 46381920.       

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

Erhard Schulte Westenberg på telefonnummer 51207206. 

 

 

Programmet er udarbejdet af bestyrelsen for Roskilde Konvent 

Peter Fischer-Møller, Eigil Andreasen, Lars Storm Kristensen, Erhard Schulte Westenberg, 

Caroline Kollenberg Thisted, Ulla Pierri Enevoldsen, Anne-Marie Nybo Mehlsen, Marianne 

Lekven Agerholm. 
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