
Landemode & Stiftsdag 2015
Lørdag den 19. september

Landemodegudstjeneste

Fællessang med nye salmer

Foredrag om tro i dagens Danmark
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Glæd jer til årets Stiftsdag, hvor
hovedtaleren bliver den nye chef
for Danmarks Radios dækning af
religion, tro og historie, Morten
Thomsen Højsgaard. Han er
tidligere generalsekretær i
Bibelselskabet og uddannet
religionssociolog.

Morten Thomsen Højsgaard har
skrevet bogen ”Den tredje
reformation”. I bogen beskriver
han, hvordan danskernes tro
ændrer sig markant i øjeblikket.
Man plukker lidt her og tager lidt
der – samtidig med at man er
medlem af folkekirken. Han kalder
lidt provokerende danskerne for
"Google-buddhister”, og han
mener, at vi befinder os midt i den
største omvæltning i de religiøse
værdier i 500 år. I foredraget vil
han fortælle om, hvor troen er på
vej hen i dagens Danmark, og
hvad det betyder for vores
menneskesyn.

Vi skal også høre Povl Christian
Balslev. Han er organist ved Vor
Frue Kirke i Svendborg - men han

er meget mere end det:
Komponist, klokkenist, korleder,
pianist og foredragsholder. Derfor
kalder han sig for ”musikfidus”.
Han vil lære os at synge nye
salmer, og han vil også fortælle os
om deres baggrund og historie.
Hvis jeg kender ham ret bliver det
20 minutter med glimt i øjet - og
øret.

Vi begynder selvfølgelig dagen
med gudstjeneste i Domkirken, og
bagefter spiser vi frokost
sammen, inden ”musikfidusen” og
DR chefen får ordet.

Jeg glæder mig til at se jer!

Med venlig hilsen Tine Lindhardt

Hvad tror vi på?
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Hvad tror vi på? Program:

10.30 Landemodegudstjeneste i Odense
Domkirke

Prædikant: Provst Trille Brink Westergaard

Liturg: Sognepræst Peder Thyssen

12.00 Frokost på Hotel H. C. Andersen, Odense

13.00 Årets gang i Fyens Stift

 Beretning fra Biskop Tine Lindhardt

13.30 Musikalsk indslag med fællessang
v. Povl Christian Balslev

13.50 Pause

14.15 Religion i dagens Danmark

v. Morten Thomsen Højsgaard

15.30 Biskop Tine Lindhardt runder dagen af

16.00 Tak for i dag



F Y E N S  S T I F T
FOLKEKIRKEN

Alle menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte ved
kirkerne i Fyens Stift er velkomne.

Man er velkommen til at tage sin ægtefælle/partner med.

Tilmelding sker på Fyens Stifts hjemmeside:
www.fyensstift.dk

Senest den 10. september 2015.


