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Er det min skyld? 

Er det op til mig? 
 

Tro, skam og synd i nutidig kontekst 
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De klassisk teologiske begreber er under meningsmæssig opbrud. Synd er ikke længere et anliggende 

mellem Gud og menneske, men noget der er knyttet til krop eller klima. Og troen, der før var en gave 

fra Gud, opfattes af mange som en præstation, et personligt til- eller fravalg, eller en tjeckliste af 

dogmer, der skal kunne svares ja til, før man betragter sig selv som troende.  

Hvordan forholder vi os som præster til, at vores menighed ofte forstår begreberne anderledes end vi 

gør? Står vi i vejen for evangeliet med vores indforståede ritualer og sprog? - eller er vi urokkelige 

beskyttere af en tradition, der rummer mysteriet i sig? 

 

 

 

 

Program 
 

Onsdag d. 10. juni 2020 

8.30 – 9.30 Ankomst og morgenkaffe 

9.30 – 10.15 Tro – mellem bekendelse og moderne tid v. Johanne Stubbe Teglbjærg 

10.15 – 10.30     Pause 

10.30 – 11.15 Hvem tager vores skyld og bærer vores skam i dag? v. Christian Hjortkjær 

11.15 – 12.30 Samtalemenuer; tal med din kollega 

12.30 – 13.30     Frokost og afrejse 

13.30 – 15.00 Skam, stress og anerkendelse v. Pernille Steen Pedersen 

15.00 – 15.30     Pause 

15.30 – 16.30 Biskoppens time 

16.30 – 18.30     Pause 

18.30 –  

 

Middag, revy, fest og dans  

(Husk: Drikkevarer er for egen regning ) 

 

 

Torsdag d. 11. juni 2020 

8.00 – 9.00    Morgenmad 

9.00 – 10.00 Andagt i Vor Frue Kirke v. Bente Holdgaard 

10.00 – 11.15 Synd - mellem bekendelse og moderne tid v. Anders-Christian Jakobsen 

11.15 – 11.30     Pause 

11.30 – 12.00 Generalforsamling  

12.00 – 13.00    Frokost og afrejse 
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JOHANNE STUBBE TEGLBJÆRG  

Tro - mellem bekendelse og moderne tid 

 

Der findes mange velkendte misforståelser af, hvad kristen tro vil sige. 

Det kan f.eks. være en opfattelse af kristen tro som tro på udsagn i 

bekendelserne (tro på ”trosbekendelsen”), tro på en transcendent Gud 

(tro på ”den gamle mand i himmelen”), tro på præsten eller kirken (tro 

på ”præsten tror”), tro på alt er godt som det er (”du er god nok som du 

er”) eller som en præstation (det gælder om ”at være et godt 

menneske”). Som kristen, der tror i en anden forstand, skal der ikke 

meget til før man selv optræder som dommer i forhold til andre 

menneskers tro og derved selv udtrykke noget, der ifølge de 

folkekirkelige bekendelsesskrifter ikke uden videre kan siges at udtryk 

for tro. I dette foredrag skal vi se på, hvad kristen tro er ifølge den 

selvforståelse, som disse tekster udtrykker og hvordan den eventuelt kan komme til udtryk i mødet 

med et andet menneske med en anden tro. Dermed skal vi også tale om død og synd, håb og 

kærlighed, politik og eksistens.      

 

 
CHRISTIAN HJORTKJÆR 

Hvem tager vores skyld og bærer vores skam i dag?  

– Tro og forpligtelse i ungdomslivet 

 

Min egen generation har haft travlt med at smide både synd og skam på 

kirkeporten. Nu skulle vi være frie. Men de unge skammer sig igen, 

selvom de ikke må. Og de bruger selv begrebet skam som en selvfølge. 

For det er det, de mærker. Den forfærdelige, selvudslettende følelse af 

ikke at have gjort noget forkert, men at VÆRE forkert. Kirken har brug 

for at tage dens egen tusindårige tradition for at tale om synd og skam, 

ind i forkyndelsen til unge igen, uden omsvøb. For første gang i årtier 

kan vi tale direkte om det. Til dem. Og med dem. 
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PERNILLE STEEN PEDERSEN 

Skam, stress og anerkendelse  

- introduktion af et nyt arbejdsmiljøproblem 

  

Arbejdet er blevet en del af identiteten for mange. Forandringer og 

krav om at skulle arbejde hurtigere er en del af hverdagen på 

offentlige arbejdspladser, også for præster. Disse krav kan være 

svære for den enkelte at håndtere, fordi man kan opleve at det går 

ud over fagligheden. Det stiller nye krav til både ledere og 

medarbejdere at navigere i. Pernille Steen Pedersen i sin forskning 

undersøgt, hvad dette indebærer og har belyst, hvordan følelse af 

skam er dukket op i det moderne arbejdsliv. Hør om forskningen, som 

foreslår en opkvalificering af arbejdsfællesskabet som et vigtigt værn 

mod stress i arbejdslivet, og som har udviklet værktøjer til at opnå en 

dybere forståelse af anerkendelsesformer.    

 

 
ANDERS-CHRISTIAN JACOBSEN 

Synd - mellem bekendelse og moderne tid 

 

Kristendommen er født ud af en forståelse af mennesket som værende 

syndigt, det vil sige i én eller anden form for konflikt med dets ophav og 

omgivelser. Kristendommen er en frelsesreligion, der vil hjælpe 

mennesket ud af denne tilstand. Fra sidste del af det 2. århundrede, 

hvor den teologiske tænkning i vestkirken for alvor tog fart blev synd i 

stigende grad forstået i juridiske og økonomiske termer. Dertil kommer, 

at Augustin omkring år 400 formulerede den såkaldte arvesyndslære, 

der betragter synd som et grundlæggende brud mellem mennesker og 

Gud, der fører til konkrete syndige handlinger. Dette brudte forhold til 

Gud og medmennesker er ifølge Augustin en uundgåelig arv. I de 

protestantiske teologier har man fulgt Augustin på dette punkt og 

betragtet den arvede syndighed som det grundlæggende teologiske problem, mens de konkrete 

syndige handlinger ikke tillægges samme opmærksomhed. Man kunne sandsynligvis imødekomme 

nutidens menneskers selvforståelse, hvis man opgav tanken om den arvede grundsynd og i stedet 

formulerede menneskers brudte forhold til Gud og næsten, som et menneskeligt eksistensvilkår, der 

ikke i sig selv er udtryk for skyld, men som først bliver til skyld, når den udtrykkes i konkrete handlinger. 

Det ville skabe plads til en ansvarlig moral og etik i protestantisk teologi og være mere i 

overensstemmelse med menneskers selvforståelse. 
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Hvor afholdes præstekonventet? 
 

Hotel Svendborg 

Centrumpladsen 1 

5700 Svendborg 

 

Hvis man er i bil, skal man registrere sin parkering i receptionen.  

Udtjekning fra værelset inden kl. 09.00 den 11. juni. 

 

 

Hvordan tilmelder jeg mig? 
 

Du tilmelder dig via Fyens Stifts hjemmeside https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/det-sker-i-stiftet  

Bemærk venligst at din tilmelding er bindende. 

 

 

Koster det noget at deltage? 
 

Ja. For at deltage i Fyens Stifts Præstekonvent skal du betale et deltagergebyr på kr. 300,00. 

Deltagergebyret dækker dit ophold på Hotel Svendborg og er inkl. overnatning i enkeltværelse samt 

alle måltider under konventet. Til frokosten onsdag og torsdag får du også en øl eller sodavand. Hvis 

du er blevet ansat i Fyens Stift inden for de seneste tre år, betaler Fyens Stift dit deltagergebyr. Du skal 

dog stadig selv tilmelde dig via https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/det-sker-i-stiftet   

 

 

Hvordan betaler jeg deltagergebyret? 
 

Du indbetaler deltagergebyret via netbank til Fyens Stiftskonto:  

Reg.nr. 0216  

Kontonr. 406 905 3580 

 

I netbank-rubrikken ”Kort besked til modtager” skriver du dit fulde navn. Bemærk din tilmelding er 

først gældende, når du har indbetalt dit deltagergebyr. Sidste frist både for tilmelding og betaling af 

deltagergebyr er mandag d. 18. maj 2020. 

 

 

Læs mere på www.fyensstift.dk 

https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/det-sker-i-stiftet
https://www.fyensstift.dk/aktiviteter/det-sker-i-stiftet

