
 

 

TEOLOGISKE SALONER 
Oplæg og samtale om det mellem himmel og jord 

 

Så er der nye inspirerende teologiske saloner på vej! Salonerne er et samtalerum - et sted vi kan 
tale om de temaer og dilemmaer som vi møder i folkekirkens liv og hverdag. Hver gang vi mødes, 
vil en oplægsholder sætte gang i samtalen med et kort foredrag om et (evigt) aktuelt emne. 
Derefter får vi lidt at spise og drikke, og så slipper vi samtalen løs. Det gælder ikke om at nå til 
enighed, men om at bringe teologien i spil og blive klogere sammen. 

 

Tirsdag d. 4. februar:  Marianne Juel Maagaard  

Præst i Himmelev sogn 

Nadveren er en skelsættende begivenhed i gudstjenesten, men sætter den 
også skel på andre måder – f.eks. i menigheden? Og hvordan kan vi i så fald ved 
hjælp af ritualet imødekomme eller overskride det skel? Det var bl.a. den 
overvejelse, der satte gang i et større arbejde for præster og menighedsråd i 
Himmelev sogn med at forny nadverritualet. 

 

Torsdag d. 5. marts: Christiane Gammeltoft-Hansen  

Præst i Lindevang sogn og uddannelseskonsulent i Københavns Stift  

Hvilket gudsbillede og menneskesyn ligger der til grund for dåben, og hvori 

ligger dåbens nødvendighed? Med udgangspunkt i erfaringer fra det 

liturgiske forsøgssogn Lindevang sogn skal vi denne eftermiddag overveje 

og diskutere nyere dåbsritualer og dåbsteologi. 

 

Torsdag d. 2. april: Niels Christian Hvidt 

Theol. Dr., Professor i eksistentiel og åndelig omsorg 

Hvordan forholder vi os til profeti og åbenbaringer i en moderne sekulær tid. 
Har vi overhovedet brug for åbenbaringer og profetiske nådegaver efter 
Åbenbaringen (med stort Å)? Når Kristus er kommet og har givet sig selv på 
Korset og talt det ultimative Guds ord ind i tiden, er der så behov for yderligere 
ord fra Gud? 

 

Salonerne begynder kl. 16.30 og slutter senest kl. 19.00. Det forgår i bispeboligen, klaregade 17 i 
Odense.  Det er gratis at være med, og der er tilmelding via stiftets hjemmeside. 

Håber vi ses! 

Tine Lindhardt og Hanne Uhre Hansen 
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