Fyens Stiftskonvent
den 14. - 15. juni 2017
Sprog og identitet
Under overskriften sprog og identitet vil vi ved årets stiftspræstemøde se nærmere på,
hvordan sproget er et afgørende element i vores opfattelse af både Gud og verden og
i dannelsen af en identitet. Både individuelt og kollektivt. Vi vil undersøge, hvordan det
sker, idet Mette Bundvad vil tale om, hvordan sproget i GT er med til at forme både
gudsbilledet og det jødiske folks identitet. Vi vil også undersøge, hvordan sproget undergår en stadig fornyelse og forandring, hvilket både nyoversættelser og fortolkende
genfortællinger er udtryk for. Derom taler forfatteren Ida Jessen.
Under det hele ligger et spørgsmål om, hvorvidt forandringer i sproget fremkalder eller
er fremkaldt af forandringer i forståelse og identitet. Eller om der er tale om en gensidighed. Det spørgsmål kalder på overvejelser om dannelse, for hvordan er det med
forholdet mellem forankring og forandring? Kræver ønsket om en identitet, at man fastholder sproglige og kulturelle former, eller er det tvært imod en forudsætning for at forblive sig selv – som individ og som folk – at man fornyer og forandrer? Det spørgsmål
dukker til stadighed op, hvad enten vi taler om kultur som i debatten om danskhed,
eller vi taler om kirke som i overvejelserne om nyoversættelser, fornyelse af ritualer og
nye salmer.
Stiftspræstemødets indledende foredrag vil beskæftige sig med netop dannelse. Rektor for professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann vil give os et overblik og et blik
udefra som et perspektiv på overvejelserne om forholdet mellem identitet og sprog.
Dernæst foredrag ved Mette Bundvad, D.Phil., M.St.
Biskoppens time åbner igen for orientering og samtale om væsentlige anliggender af
fælles interesse, hvorefter der er afsat lidt fri tid inden festmiddagen. Her vil Bogense
Provsti forestå et indslag, og der bliver musik ved DJ Alexander Danker.
Torsdag begynder med andagt i Vor Frue Kirke, inden forfatteren Ida Jessen tager podiet. Stiftspræstemødet afsluttes med generalforsamling og frokost.
Stiftspræstemødet afvikles med betydelig støtte fra Fyens Stiftsråd, og bestyrelsen
håber på stort fremmøde.

Vel mødt!
Biskop Tine Lindhardt
Domprovst Regina Ljung, Odense (fmd.)
Sognepræst Anders Aastrup, Hjallese
Sognepræst Johanne L. Fårup, Middelfart
Sognepræst Marie Holm, Næsby
Sognepræst Sigrid Hougaard, Espe-Vantinge-Hillerslev
Sognepræst og uddannelseskoordinator Jens Rønn Sørensen, Paarup

Program
Den 14. juni 2017

08.30:

Ankomst
Kaffe og rundstykker

09.00:

Foredrag
Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol
Dannelse
Stefan Hermann præsenterer selv sit foredrag på denne måde:
”Forståelsen af dannelsesbegrebet har undergået store
forandringer. Fra traditionsmarkør og ledestjerne (frem til 1960) over offer for ideologiog fagkritik (1970erne) til dominerende protestbegreb / almenækvivalent for
utilfredshed (nu). Fra eksklusivt begreb knyttet til særlige rum og institutioner til
demokratiseret ord på tungen hos gud og hvermand. Jeg vil søge at demonstrere, at
hverken de dannelsesfremmede teknokrater eller dannelsens apologeter gør
dannelsen nogen stor tjeneste ved at lade den forblive i et spekulativt leje, der enten
bliver elitært og lukket, stærkt bevogtet af sprogets linjevogtere eller populariseret,
udvandet og ligegyldigt. I den del vil jeg opholde mig en del ved sproget. Dannelse
forudsætter autoritet, og at vi skal turde afklare hvad vi anser for alment. Det giver ikke
sig selv længere, nu hvor autoriteter bestandig udfordres, og forestillingen om det
fælles ikke er en selvfølge.”

12.00:

Frokost

13.00:

Foredrag
Mette Bundvad, D.Phil., M.St.
”Himlen åbnede sig og jeg så guddomssyner”
- om gudsforhold og identitet i de profetiske visionsberetninger
Italesættelsen af forholdet mellem enkeltmenneske, folk og Gud løber som en
hovedlinje hele vejen gennem Det Gamle Testamente. Dette foredrag stiller skarpt på
identitet og gudsforhold i visionsberetningerne i de profetiske bøger.
Visionsberetningerne er båret af et ekstremt billedsprog. De tager læseren med på en
rejse gennem overnaturlige landskaber, hvor himmelske væsener griber direkte ind i
Jerusalems dagligliv, og hvor profeten står ansigt til ansigt med Jahves medhjælpere –
eller med Jahve selv. Men det er også tekster, hvor overvejelser om identitet og
gudsforhold står helt centralt. I sine syner får profeten nemlig fornyet indsigt i forholdet
mellem Gud og folk. Vi skal se på, hvordan visionsberetningerne i især Ezekiel og
Zakarias’ Bog bruger et sprogligt konstrueret sted – nemlig det overnaturlige
visionsrum, som profeten beskriver i sin visionsberetning – til at nytænke forholdet
mellem menneske og Gud.

Program
Den 14. juni 2017
15.00:
15.30 17.00

Kaffe
Biskoppens time
Hvad er der sket i Fyens Stift siden vi sidst mødtes til
konvent?
Biskop Tine Lindhardt beretter om livets gang i stiftet og lægger op
til spørgsmål og debat.
Kom og stil de spørgsmål, du gerne vil høre biskoppens svar på.

18.30:

Velkomstdrink i Atriumgården

19.00:

Festmiddag med underholdning ved Bogense Provsti.
Efter middag og underholdning vil DJ Alexander Danker gå på og spille fra kl. 21.0002.00. Han sætter lounge-musik på, så der er mulighed for at fortsætte samtalerne ved
bordene - men Alexander har selvfølgelig også et par dansenumre i tasken, hvis nogle
skulle få trang til en svingom senere på aftenen.
Alexander har været DJ i 22 år, men han har aldrig spillet for en forsamling af præster
før, så han glæder sig til at møde os.

Den 15. juni 2017
09.00:

Morgenandagt i Vor Frue Kirke
v/domprovst Regina Ljung
Musikalsk indslag ved organist Povl Balslev

10.00:

Foredrag
Forfatter Ida Jessen
Bibelhistorier
I 2016 udkom en ny børnebibel på Bibelselskabet, skrevet af Ida Jessen og med
illustrationer af Hanne Bartholin. Ida Jessen vil i sit foredrag tale om at genfortælle Det
gamle og Det nye Testamente for børn.

12.00:

Generalforsamling

12.15:

Frokost og afrejse

Tilmelding senest den 19. maj 2017

Praktiske Oplysninger
Hvor afholdes stiftskonventet?
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
Hvis man er i bil, skal man hente p-billet i receptionen.
Udtjekning fra værelset inden kl. 09.00 den 15. juni.

Hvordan tilmelder jeg mig?
Du tilmelder dig via Fyens Stifts hjemmeside: www.fyensstift.dk.
Bemærk venligst, at din tilmelding er bindende.

Koster det noget at deltage?
Ja - for at deltage i Fyens Stiftskonvent 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 modtager automatisk en henvendelse fra stiftsadministrationen, hvis du hører til
blandt dem, der kan få sit deltagergebyr betalt. Du skal dog stadig selv tilmelde dig via
www.fyensstift.dk.

Hvordan betaler jeg deltagergebyret?
Du indbetaler deltagergebyret via netbank til Fyens Stiftskonvents konto:
Reg.nr.:
Kontonr.:

0216
4069053580

I netbank-rubrikken ”Kort besked til modtager” skriver du dit fulde navn.
Bemærk, at din tilmelding først er gældende når du har indbetalt dit deltager-gebyr.

Sidste frist
Sidste frist både for tilmelding og betaling af deltagergebyr er den 19. maj 2017.

Se yderligere oplysninger
på www.fyensstift.dk

