Fyens Stiftskonvent
den 14. - 15. juni 2018
Præsteembedet og dets teologi – perspektiv og debat

Præsteembedet er i disse år under forandring.
Årets stiftskonvent tager derfor udgangspunkt i den hverdag, som de efterhånden
mange forskellige typer af præster dagligt konfronteres med.
Gennem foredrag får vi perspektiver på embedets teologi, præsters rolle i litteraturen
og på film samt en fortælling fra psykologen, som har stor indsigt i den stress, der
også er en del af præsternes hverdag.

Som noget nyt byder vi i år på en paneldebat og diskussion af embedsforståelsen –
hertil har vi inviteret en studenterpræst, to sognepræster samt et menighedsrådsmedlem.
Vi glæder os til samvær og debat med jer om højaktuelle udfordringer i Den danske
Folkekirke. Vel mødt!
Biskop Tine Lindhardt
Domprovst Regina Ljung, Odense (fmd.)
Sognepræst Anders Aastrup, Hjallese
Sognepræst Tamira Mariann Jørgensen, Munkebo
Sognepræst Marie Holm, Næsby
Sognepræst Sigrid Hougaard, Fredens, Odense

Program
Torsdag den 14. juni 2018
09.00:

Ankomst
Kaffe og rundstykker

09.30:

Foredrag
Birgitte G. Hjort, center- og afdelingsleder, ph.d., FUV
Embedsteologi—perspektiver
Præster afgiver to løfter, et præsteløfte og et ordinationsløfte. Hvilken præsteidentitet
afspejles i de to løfter, og hvordan svarer det til den virkelighed, præster erfarer i
deres virke?

12.00:

Frokost

13.00:

Foredrag
Per Nielsen, psykolog og arbejdspsykologisk konsulent for Fyens
Stift/biskoppen
Præsters arbejdsrelaterede vanskeligheder set fra et praktiskklinisk arbejdsmiljøpsykologisk perspektiv
Gennem en 10 årig periode har Per Nielsen haft over 50
samtaleforløb med præster, henvist via Fyens Stift.
Der præsenteres et overblik over typer af problemer, hvordan forløbene er gået samt
nogle betragtninger over særlige træk ved præsters arbejdsmiljø ud fra de indvundne
erfaringer.

14.30:

Kaffe

15.00:

Paneldebat
Paneldebatten tager afsæt i paneldeltagernes embedsforståelse, herunder
glæder og problemstillinger. Derudover vil man under paneldebatten berøre
præsternes hverdag set fra et menighedsrådsmedlems perspektiv.
Desuden vil der være en drøftelse af fremtidige udfordringer i det daglige arbejde både som præst og som født og almindeligt medlem af et menighedsråd.
Paneldebattører:
Lotte Boas, sognepræst i Fredens sogn, Svendborg
Doris Krarup Mogensen, næstformand i Veflinge sogns menighedsråd
Lene Crone Nielsen, sognepræst i Hjallese og studenterpræst, Syddansk Universitet
Kristoffer Garne, sognepræst i Aarestrup og Haverslev, Aalborg Stift

Program
15:45

Pause

16.00:

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.

17.00:

Pause inden festen

18.00:

Velkomstdrinks i Atriumgården

18.30:

Festmiddag med forret og hovedret

20.30:

Revy/underholdning ved Faaborg Provsti

21.00:

Dessert og kaffe

21.30:

Folkedans ved Svøbsk (Jørgen Dickmeiss og Maren Halberg)
Herefter hygge i loungeområdet, hvor der vil være bar og god musik at lytte og danse
til.

01:00 :

Festen slutter

Fredag den 15. juni 2018
06.30-8.45: Morgenmad
09.00:

Morgenandagt i Sankt Nicolai Kirke
v/sognepræst Marie Holm

10.00:

Foredrag
Erik Skyum-Nielsen, litteraturhistoriker, lektor ved Institut for
nordiske studier og sprogvidenskab
Præster i litteraturen og på film

11.30:

Generalforsamling

12.00:

Frokost og afrejse

Tilmelding senest den 18. maj 2018

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 torsdag og fredag 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. 0216
Kt.nr. 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 deltagergebyr.

Sidste frist

Sidste frist både for tilmelding og betaling af deltagergebyr er den 18. maj 2018.

Se yderligere oplysninger
på www.fyensstift.dk

