
Velkommen til

Landskursus 2021

Tirsdag den 1. juni
Onsdag den 2. juni
Torsdag den 3. juni



Endelig er der igen Landskursus, og argumenterne er mange, når Kirke- og 
kulturmedarbejderne svarer på, hvorfor landskurset er en selvfølge i deres 
arbejde: 

”Her får jeg netværket med fagligt ligesindede.”, 

”Her bliver jeg inspireret til mit arbejde.”, 

”Her bliver jeg fyldt op og får faglig selvtillid.”, 

” Her synger jeg af hjertens lyst, fordi vi er den bedst syngende fagforening i 
Danmark.”, 

”Her nyder jeg, at andre giver mig konkrete ideer at tage med hjem.”, 

”Her får jeg sparret med andre om det, jeg synes, er svært i mit job.”

 

I år er der endnu et argument: ”Her kan jeg langt om længe mødes med 
kollegaer fra hele landet og få talt om alle det seneste års udfordringer og 
glædes over alt det, vi har lært.” Vi glæder os til at byde jer velkommen og 
har gjort vores ypperste for at redesigne programmet fra sidste år, så vi 
tilbyder gode rammer for et bredt fagligt og socialt udbytte. Du kan vælge 
3 moduler, så du sammensætter det kursus, der passer til dit job og dine 
ønsker. Modulerne spænder over alt fra ideer til korprøven og sang med 
minikonfirmander til arbejdet med demensramte, diakoni, projektledelse, 
kirkens markedsføring eller moduler, der sætter fokus på din egen teolo-
giske refleksion og dit ståsted. Vi begynder kurset med den nye højskole-
sangbog og slutter kurset med en faglig peptalk. Derimellem er der tid til 
undervisning, (udendørs?) fællessang, andagter, kaffe, netværk, bevægelse, 
dejlig mad, underholdning, besøg af forskellige forlag, mm. Kig programmet 
igennem, bestem dig for hvilke moduler du helst vil deltage i, for tilmeldin-
gen er allerede åben og det hedder ’først til mølle’. Vi glæder os til nogle 
skønne dage i Vingsted.

Landskursusudvalget

Velkommen på Landskursus  
for Kirke- og kulturmedarbejdere 2021

Landskursus 2021  
– hvorfor skal jeg det?

Søren Kierkegaard citeres for at have sagt, at forventningens glæde er 
den største. I så fald kan vi se frem til et landskursus indhyllet i glæde! Vi 
glædede os til kurset, der blev aflyst i 2020, og vi har glædet os lige siden til 
kurset i 2021.

Landskursusudvalget har ikke nøjes med at sidde og glæde sig. De tog det 
i stiv arm, da kurset i 2020 måtte aflyses og gik straks i gang med at finde 
ud af hvilke programpunkter, der med fordel kunne kopieres til 2021 og 
hvilke moduler, der skulle bygges anderledes op.

Resultatet er en glæde. Vi inviteres til kvalificeret og målrettet undervis-
ning. Programmet oser af inspiration til os, der hele tiden skal finde på 
hjemme i sognene. Landskurset er årets bedste mulighed for at netværke 
med andre kk’ere. Faglighed og forkælelse går hånd i hånd. Jeg glæder mig!

Esther Jensen, formand for Kirkekultur.nu



Tirsdag d. 1. juni
10.30-11.30 Check in i foyeren

11.00 Busafgang fra Vejle

11.30-12.30 Frokostbuffet

12.30-14.00  Velkomst og sangtime ved Simon Axø, 
forstander på Testrup Højskole

14.00-14.30 Kaffepause

14.30-17.30 Generalforsamling og arbejdsdrøftelse

17.30-18.30 Aftenbuffet

18.30-19.00 Pause

19.00-21.00 Undervisning modul 1

21.00-21.30 Kaffepause

21.30  Aftenandagt

Fællessang om klaveret v. Lærke Lilholt, aftenhygge, 
baren er åben

Program

De 3 Tenar

Onsdag d. 2. juni
6.30  Mulighed for morgenvandring og lette 

yogaøvelser

7.00-8.30 Morgenmad

8.30 Morgenandagt

9.00-12.00 Undervisning modul 2

12.00-13.00 Frokostbuffet

12.30-14.30  Udstilling i hallen og mulighed for en 
gåtur, middagslur eller lignende.

14.00-14.30 Kaffe og kage

14.30-17.30 Foredrag med Helle Hein

17.30-18.30 Pause

18.30 Reception med festtaler

19.00  Festmiddag og  
underholdning  
ved De 3 tenar

Fællesang om klaveret  
v. Kristian Svenningsen,  
aftenhygge, baren er åben

Torsdag d. 3. juni 
6.45  Morgenvandring

7.00-8.30 Morgenmad

8.30 Morgenandagt

9.00-11.30 Undervisning modul 3

11.30-11.45 Pause

11.45-12.30  Faglig peptalk ved provst  
Børge Munk Povlsen og Tak for i år

12.30 Sandwich og vand to go

12.45 Afgang med bus mod Vejle
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Modul 1. Tirsdag den 1. juni kl. 19:00-21:00
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A: Kunst i børnehøjde
v/billedkunstner Mette Hanghøj

Få inspiration til din undervisning, kom tæt på kunstværker 
af Asger Jorn, afprøv selv tanker og eksperimenter, der tager 
udgangspunkt i Jorns kunstneriske univers og hør om Museum 
Jorns visioner for udbredelsen af kreative processer, fantasi, 
livsglæde m.m. blandt børn. Mette Hanghøi, projektkoordinator 
på Museum Jorn og medforfatter til bogen ”100 Jorn-eksperi-
menter vi kan lave derhjemme ved køkkenbordet”, vil tage jer 
med bag om bogen. Bogen indeholder 100 sjove kunst-eksperi-
menter, hvor fokus er på proces, sanselighed, historiefortælling 

og den gode samtale, og alle kan være med. Både de, der er gode 
til at tegne inden for stregerne, de, der er bedst til tændstik-
mænd, og de, der hellere vil spille fodbold. 

Bogen lægger op til, at de 100 eksperimenter laves 
i samarbejde mellem børn og voksne. I fællesskab 
kan børn og voksne opdage, hvor let det er at 
skabe et fantasidyr ud af en krusedulle, hvordan 
man kan bruge en snor til at lave billeder med, 
og hvor smukt det ser ud, når man drypper 
maling på papir. Målet er at understøtte den 
formålsløse, kreative leg samt at skabe rum 
for sociale oplevelser på tværs af generationer. 
Bogen vil være brugbar til både konfirmander 
og minikonfirmander.

I løbet af kurset vil I selv få mulighed for at afprø-
ve udvalgte eksperimenter fra bogen – og få jeres 
eget kunstværk med hjem. 

B: Diakoni som kultur i Folkekirken
v/Michael Bager, mangeårig konsulent i BAGERogAAGAARD.dk og 
underviser på Diakoniuddannelsen på Filadelf ia.

 ”Forkynd evangeliet – om nødvendigt med ord”. 

Diakoni har det kendetegn, at det på mange måder er lettere 
gjort end sagt! 

Diakonien er samtidig den måde, vi kan gøre evangeliet levende 
på ved at lade kristendommens værdier og etik definere den 
måde, vi er sammen på og møder mennesker i kirken. I work- 
shoppen skal vi arbejde med, hvordan diakoni kan blive forteg-

net for kirkens kultur, så mennesker i kirken oplever Guds kærlighed som mere end ord.
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Modul 1. Tirsdag den 1. juni kl. 19:00-21:00

C: Hvordan finder jeg vej  
i det kirkelige landskab?

v/ Leise Christensen,  
sognepræst og ph.d.

Ofte ser man en overskrift i 
Kristeligt Dagblad forkynde: 
”Stemmer fra det kirkelige 
landskab” siger – et eller 

andet. Hvad betyder det udtryk egentlig ”det kirkelige 
landskab”? 

Folkekirken har mange kirkelige retninger, som er at 
finde i det kirkelige landskab, og foredraget vil forsøge 
at tegne et kort over dem, hvor den teologi, de syns-
punkter, det sprog og den historie, som hver især er 
båret af, kommer til udtryk. 

Hvordan udtrykker en grundtvigianer sig typisk? 

Hvordan kan man høre, at der er tale om en missions-
mand/kvinde? 

Hvad betyder det, at man er aktivist eller kulturkri-
sten? 

Vær med på turen gennem det kirkelige landskab med 
Leise Christensen som guide og få måske nye udsigter 
og indsigter med på vejen.

E:  Tips og tricks til din ansættelse  
som kirke- og kulturmedarbejder

v/faglig sekretær  
Kirsten Vad Knudsen og  
formand for kirkekultur.nu  
Esther Jensen.

Har du også undret dig over 
folkekirken som arbejdsplads? 
Hvordan er det nu med 
rammetid og rådighedstid? 

Og hvordan med pensionen? Og de faste fridage? Og 
hvorfor stiger jeg egentlig aldrig i løn? 

Bliv klogere på din ansættelse og medbring alle de 
spørgsmål, du kan komme i tanke om. Og send os 
gerne din lønseddel på forhånd. Fagforeningens for-
mand og faglige sekretær vil guide igennem og svare på 

mange spørgsmål!

D:  Babysalmesang med mere

v/Mette Gautier sognepræst, tegnsprogstolk og kommuni-
kationskonsulent og Christine Toft Kristensen organist og 
korleder ved Grene og Billund Kirker samt som underviser 
ved Løgumkloster Kirkemusikskole.

Hvordan kan man bedst udnytte det potentiale, at 
babysalmesang foregår i en folkekirkelig ramme – med 
kirkens salmer, i kirkens rum og med kirkens tekster?

Kurset vil introducere et udviklingsarbejde med nye 
indfaldsvinkler til babysalmesang. Fokus vil være 
på en liturgisk opbygning af et babysalme-
sangsforløb med gentagelsen, roen og 
nærværet som væsentlige parametre.

Kurset vil blandt andet indeholde en 
præsentation af nye tegn til salmer og nye 
salmedanse og forslag til anvendelse af 
musikstykker og musikinstrumenter i 
babysalmesangsforløbet.
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Modul 2. Onsdag den 2. juni kl. 9:00-12:00

A:  Hvad sker der når kirken møder børn og unge  
med særlige behov?

v/Johanne Fårup, sognepræst og mangeårig underviser af børn fra 
specialskole, samt underviser på pastoralseminariet i Aarhus i faget 
kateketik (religionspædagogik).

Med udgangspunkt i nogle grundlæggende specialpædagogiske 
spor vil formiddagen byde på kreative ideer, musikalsk inspirati-
on og diverse staldtips til undervisningen. 

Vi skal ud på gulvet og afprøve forskellige 
tilgange og metoder i fællesskab og 
dermed afsøge forskellige veje at 
gå, når det gælder formidling af 

kristendommens centrale budskaber til børn i almin-
delighed og børn med særlige behov i særdeleshed.

B:  Fra arrangementskalender til indhold med indhold 

v. Søren Johan, tv-producer og projektleder ved Danmarks Kirkelige 
Mediecenter.

Hvordan kan vi som kirke kommunikere endnu klarere omkring, 
hvad vi laver, og hvad vi står for? 

Dette modul byder på et workshopagtigt indlæg, der sættes 
fokus på bedre sognekommunikation og kirkeligt indhold til 
sognets forskellige medier. Både i skrift og på video. 

Erfaringer fra et eksisterende projekt i 3 provstier om at skabe indhold med ind-
hold inddrages aktivt. 
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Modul 2. Onsdag den 2. juni kl. 9:00-12:00

C:  Teologien bag Grøn Kirke
v/sognepræst Lise Palstrøm

Grøn kirke arbejder for: 

•  at fremme den teologiske 
samtale i forhold til klima 
og miljø med en særlig vægt 
på forundring, taknemme-
lighed og håb 

•  at være medspiller i en grøn 
og bæredygtig omstilling i 
danske kristne kirkesam-
fund.

Hvordan kan vi i kirken inddrage og tale om verden, 
klima og miljø, bæredygtighed og biodiversitet i teo-
logisk sammenhæng? Er der en sammenhæng mellem 
teologi og praksis? 

Lise Palstrøm vil gennem eksempler og billeder lægge 
op til samtale og debat, dilemma-spil og emneopdelte 
udfordringer.

D:  Lettilgængelige musikaktiviteter 
med børn

v/Anne Louise Krogh, cand. mag 
i musikvidenskab, med en 3 
årig mesterlæreruddannelse hos 
Stemmeforsker Cathrine Sadolin. 
Udover at være korleder for pt. 
6 forskellige kor er Anne Louise 
Projektleder på Horsens Provsti´s 
udviklingsprojekt HIMMELSKE 
RYTMER, - om rytmisk musik i 
kirken for de 10-13 årige.

Anne Louise Krogh vil i dette modul indføre os i, 
hvordan man nemt får stablet en fællessang, en sangleg 
eller en stumpsang på benene, når man har med børn 
og barnlige sjæle at gøre. Kurset henvender sig til 
alle uanset forudgående musikkendskab og 
vil give os et udvalg gode sange og ideer 
til at tage med hjem i vores 
undervisning – eller 
måske som under-
holdning til næste 
frivilligaften? 

E: Procesledelse og facilitering
v/Michael Bager, mangeårig 
konsulent i BAGERogAAGAARD.
dk og underviser på Diakoniud-
dannelsen på Filadelf ia.

Har du til daglig ansvaret for 
at drive udviklende og krea-
tive processer i grupper, hvor 
der er brug for involvering og 
ejerskab? Savner du værktøjer 
til idegenerering og kreative 

møder? ”Omvendt brainstorm. Den Kreative Platform 
fra Aalborg Universitet. Det narrative træ. Open Spa-
ce. Speeddating.” 

I workshoppen præsenteres du for og afprøver pro-
cesværktøjer og metoder. Hvilke værktøjer an-

vendes bedst til hvilke formål? Og hvordan 
kan du opfriske selv mere traditionelle 

møder, så der  kommer energi og 
nye ideer  på bordet?
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Modul 3. Torsdag den 3. juni kl. 9:00-11:30

A:  Sjælesorg er ikke, hvad det har været.
v/Leif Andersen, Teolog og underviser ved Menighedsfakultetet.

Sjælesorg var engang kun en opgave for de få. Fx for de ordine-
rede. I dag er det en menighedsting. Engang handlede sjælesorg 
kun om Gud og tro. I dag handler det både om livshjælp og 
troshjælp. 

Det er en udfordring, og som kirke- og kulturmedarbejdere skal 
vi kunne møde mennesker i sorg. 

Leif Andersen vil sætte perspektiv på sjælesorgen og give os redskaber til at blive endnu 
bedre til at arbejde med sjælesorg og mødet med mennesker i sorg.

B: Kommunikation, krop og tale
v. Casper Koch, skuespiller, freelance fortæller og foredragsholder.

Har du lyst til at blive en bedre fortæller? 

Lær om, hvordan du vælger din fortælling, hvordan du lærer at 
huske at skelne mellem det, der er vigtigt og det mindre vigtige, 
hvordan du arbejder aktivt med dine tilhørere. 

Vi vil arbejde med fortælling til hinanden og fortælling til en 
forsamling, og du vil få redskaber med hjem, som kan bruges i 
dit formidllende arbejde i kirken.
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Modul 3. Torsdag den 3. juni kl. 9:00-11:30

C:  Hvad er kristendom?  
Fra Ny Testamente til kirkens  
arbejde i dag?

v/Anders Klostergaard Petersen, 
professor i teologi.

Foredraget giver en samlet 
fremstilling af Ny Testamentes 
grundtanke og viser, hvor-
dan den kommer til udtryk i 
gudstjeneste og supplerende 
gudstjeneste- og sognegårds-
aktiviteter som fx babysalme-
sang og spaghettigudstjeneste. 

Kristendom som religion drejer sig først og fremmest 
om en følelsesinvestering og ikke så meget et spørgs-
mål om tro. Ritualet i dets forskellige former er det af-
gørende. Kristendom er en måde, hvorpå man skaber 
varige fællesskaber mellem mennesker, som biologisk 
er sig selv nok. Hvis vi skal indgå i relation til andre, og 
det er afgørende for vor overlevelse, må vi blive del 
af fællesskabet og hver især indordne os under dets 
idealer, normer og regler. Det er, hvad gudstjeneste, 
babysalmesang og andre aktiviteter i sognegården 
basalt handler om: Gruppen kommer sammen og gen-
skaber i sang, ritual og prædiken sig selv og forlænger 
derved sin eksistens som fællesskab – ikke et biologisk, 
men et kulturelt. 

E:   Folkekirken som samtalepartner
v/Helene Ferslev, sognepræst.

Kærestesorggrupper,  
Spontan sjælesorg,  
Gravidsamtaler for fædre og 
mødre – det er blot nogle af 
de måder, som folkekirken er i 
dialog med folk på.

Kirkerummet bliver i større 
udstrækning brugt som reflek-
sions- og samtalerum, både når 

folk er i livsovergange og livskriser, og når det blot er 
et lyttende menneske, der er brug for.

Oplæggets omdrejningspunkt er folkekirken som 
samtalepartner, og herunder det unikke ved 

kirkerummet og kirkens sprog, livssyn og 
menneskesyn.

D: Kor for alle i kirken
v/Maria Norby, sanger og kor-
leder.

For dig, der elsker at synge og 
gerne vil have nyt stof med 
hjem til dit eget kor. Sanger og 
korleder Maria Norby vil give 
nogle bud på et bredt udvalg af 
spændende, anderledes, lette 
og sjove sange, man kan bruge 
i sine kirkekor eller ved kirkens 

andre sociale arrangementer. 

Maria tager hul på sange i både klassiske og rytmiske 
stilarter, der henvender sig til både store og små i 
menigheden, og man vil med dette modul få en god 
introduktion til en mængde gode sange, der er 
nemme at gå til og lige til at tage med  
hjem til egne kor.



Inspirationsforedrag onsdag eftermiddag

Kender du typen?
Foredrag ved Helle Hedegaard 
Hein.

International forskning viser, 
at motivation og mening i 
arbejdet går hånd i hånd med 
kvaliteten i opgaveløsningen. 
Man leverer simpelt hen bedre 
arbejde, når man oplever en 
høj grad af mening i arbejdet. 

Samtidig viser dansk forskning, 
at der er en klar sammenhæng 

mellem mening i arbejdet og livslykke: De, der oplever 
stor mening i deres arbejde, oplever også en højere 
grad af livslykke. Så der er på alle måder meget at 
vinde ved at skabe mest mulig motivation og mening i 
arbejdet for alle. 

Men ved du, hvad der motiverer dine kollegaer? Har 
du nogensinde tænkt over, hvordan du – uden at 
tænke over det – kan stå i vejen for dine kollegaers 
arbejdsmening? 

Med udgangspunkt i arketypemodellen og i Helle 
Heins forskning på diakonale arbejdspladser taler vi 
om forskellige former for mental programmering og 
om forskellige motivationsprofiler, som i høj grad også 
findes blandt kirke- og kulturmedarbejdere og blandt 
folkekirkens andre ansatte. 

Vi taler også om, hvordan forskellige kilder til mening i 
arbejdet kan skabe misforståelser og konflikter på ar-
bejdspladsen – og hvad man kan gøre for at løse dem. 
Du bliver klogere på dig selv – og forhåbentlig også på 
dine kollegaer.  

Helle Hedegaard Hein er cand.merc. og ph.d. Efter 
flere års ansættelse på Copenhagen Business School 
er hun nu selvstændig forsker, foredragsholder og for-
fatter. Hun arbejder ud fra en antropologisk metode 
og har lavet feltstudier på bl.a. Rigshospitalet, Det 
Kongelige Teater, gymnasieskoler, i sportens verden og 
på diakonale arbejdspladser. Hendes forskningsområ-
der er motivation, ledelse, talentudvikling, kreativitet 
og stress.

Praktiske oplysninger
Du kan deltage i landskursus som medlem af Kirke-
kultur.nu eller en af de øvrige forhandlingsberettigede 
kirkelige fagforeninger.

Kurset bliver afholdt på: 
Vingsted Hotel- og Konferencecenter 
Vingsted Skovvej 2, Bredsten udenfor Vejle. 

Kommer du med offentlig transport til Vejle er der 
fælles bustransport fra Vejle St. til Vingsted med afgang 
kl. 11.00. 

Torsdag d. 4. juni kl. 12.45 kører bussen retur fra Ving-
sted og ind til Vejle St. 

Når du tilmelder dig, kan du samtidig tilmelde dig 
bustransport fra Vejle og retur.

Tilmelding åbner den 20. januar. Du får som medlem 
tilsendt en mail, hvor der er et link til tilmelding. Her 
vælger du både værelsestype, dine tre moduler og evt. 
bustransport. Modulerne kan blive fyldt op løbende, 
og derfor blive lukket for flere tilmeldte. 

Kurset koster 5.000 med overnatning på enkeltværelse 
og 4.600 med overnatning på dobbeltværelse. Ved 
tilmelding senest 1. marts sparer du 300 kr. på delta-
gergebyret. Sidste tilmelding er 30. april. 

Vi følger selvfølgelig alle anbefalinger og retningslinjer 
for afholdelse af Landskurset. Ved nødvendig aflysning 
af det fysiske landskursus grundet covid-19, afholdes 
Landskursets enkelte dele så vidt muligt online. Detal-
jer vedrørende evt. aflysning finder du på  
www.kirkekultur.nu
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