Landskursus 2022
på Vingsted Hotel og
Konferencecenter

Tirsdag d. 31. maj til
torsdag d. 2. juni

Landskursus på Vingsted Hotel og Konferencecenter
Tirsdag d. 31. maj til torsdag d. 2. juni 2022
Kære kollega – Vi glæder os til at se dig!
Endnu engang indbyder kirkekultur.nu til tre dages kursus, med inputs til lige
præcis dit arbejde som kirke- og kulturmedarbejder. Vi har gjort vores bedste
for at imødekomme gode ideer og ønsker fra vores kollegaer og samtidig
ladet os inspirere af nye tiltag og tematikker, så programmet og ikke mindst
undervisningsmodulerne kan give dig inspiration, viden og fornyet energi til
arbejdets mange facetter.
Måske savner du ideer til formidling for de mindste? Måske vil du gerne selv
være klogere på de mennesker, der kommer i menigheden? Måske har du
lyst til at nørde Grundtvig eller kvindernes rolle i bibelen? Måske drømmer
du om nye tag på frivilligledelse? Eller hvad med ny inspiration til sangvalg,
når det gælder minikonfirmander, børnekor, konfirmander eller en bred menighed?
Under alle omstændigheder er dette kursus en oplagt mulighed for dig som
kirkekulturmedarbejder - ny som gammel - at få lov at dykke ned i en bred
vifte af alt det kirkekulturen kan. Både på fagligt tunge undervisningsmoduler og i gode snakke med kollegaer fra hele landet.
I dette dokument finder du program for hele kurset, modulbeskrivelser og
praktisk information om sted, pris og tilmelding.
Vi glæder os til at se dig!
De bedste hilsner
Landskursusudvalget

”Det’ ikke fordi, jeg har lyst, men jeg trænger.”
Sådan siger fru murermester Jessen i Matador, spillet af Bodil Udsen, inden
hun forgriber sig på søde sager. Jeg trænger også. Jeg trænger til at mødes
med gode kollegaer fra hele Danmark på årets landskursus.
Jeg trænger til at begynde kurset med et brag af en sangtime sammen med
Jesper Moesbøl, som jeg allerede sang med sidste år. Jeg trænger til ny
inspiration til mit arbejdsliv. Skal jeg vælge det med kludetæppereligionen
eller sjælesorg eller ledelse af frivillige? Årh, jeg trænger til at kunne være
flere steder på samme tid! Jeg trænger til faglige diskussioner med bid i med kollegaer, der ikke ligner mig. Jeg trænger til at blive forkælet, og det
bliver man i Vingsted.
Til forskel fra fru murermester Jessen har jeg også lyst. Lyst til landskursus,
latter, liv, larm og lovsang. Jeg har lyst til fællesskab, forundring, forandring,
fest og farver.
Hvis du melder dig til, ses vi!
Esther Jensen, formand for Kirkekultur.nu

Program
Tirsdag d. 31. maj 2022
10.30-11.30		
Check in i foyeren
11.00			
Busafgang fra Vejle
11.30-12.30		
Frokostbuffet
12.30-14.00		
Velkomst ved Landskursusudvalget og bestyrelsen
			
Sange og perspektiver fra den nye højskolesangbog 		
			ved Jesper Moesbøl
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 I
21.00-21.30		
Pålægsbord og kaffe/sodavand
21.30			Aftenandagt
Fællessang om klaveret, aftenhygge, baren er åben.

Onsdag d. 1. juni 2022
6.30			
Mulighed for morgenvandring
7.00-8.30		
Morgenmad
8.30			Morgenandagt
9.00-12.00		
Undervisning modul II
12.00-13.00		
Frokostbuffet
12.30-14.30		
Udstilling i foyeren og mulighed for gåtur, middagslur,
			faglig sparring
14.14-14.45		
Kaffe og kage
14.45-17.30		
De bedste kirkekulturideer – nyt fra folkekirkens
			udviklingsafdeling!
17.30-18.30		
Pause
18.30			
Reception og festtaler
19.00			
Festmiddag og hygge
Fællessang om klaveret, aftenhygge, baren er åben..

Torsdag d. 2. juni 2022
6.30			
Mulighed for morgenvandring
7.00-8.30		
Morgenmad
8.30			Morgenandagt
9.00-11.30		
Undervisning modul III
11.30-11.45		
Pause
11.45-12.15		
Peptalk om diakoni i folkekirken v. Jacob Zakarias 		
			
Eyermann, forstander på Diakonhøjskolen
12.15			
Tak for i år ved Landskursusudvalget og bestyrelsen
12.30			
Sandwich og vand to go
12.45			
Afgang med bus mod Vejle

8.30
9.00-11.30
11.30-11.45
11.45-12.15
på Diakonhøjskolen
12.15
12.30
12.45

Morgenandagt
Undervisning modul III
Pause
Peptalk om diakoni i folkekirken v. Jacob Zakarias Eyermann, forstander
Tak for i år ved Landskursusudvalget og bestyrelsen
Sandwich og vand to go
Afgang med bus mod Vejle

Oplægsholderen er Jesper Moesbøl, som er redaktør af Sanghåndbogen, hvori alle den
601 sange er beskrevet. Jesper har derfor et særligt kendskab til alle sangene i Højsko
og vil guide os godt igennem dagens sangvalg.

De store fælles oplevelser

De store fælles oplevelser

”Sange og perspektiver fra den nye Højskolesangbog” ved Jesper Moesbøl, Cand.mag. i samfundsfag
”Sange og perspektiver fra den nye Højskolesangbog” ved Jesper Moesbøl, Cand.mag.
og musik, Redaktør af Sanghåndbogen 2017-2020.
i samfundsfag og musik, Redaktør af Sanghåndbogen 2017-2020.
I sangtimen skal vi dykke ned i sangene fra Højskolesangbogens 19. udgave. Den indeholder 151 nye
I sangtimen skal vi dykke ned i sangene fra Højskolesangbogens 19. udgave. Den insange og er derfor stærkt opdateret, ligesom den indeholder sange til mange forskellige lejligheder.
deholder 151 nye sange og er derfor stærkt opdateret, ligesom den indeholder sange
til mange forskellige lejligheder.
Oplægsholderen er Jesper Moesbøl, som er redaktør af Sanghåndbogen, hvori alle
den nye sangbogs 601 sange er beskrevet. Jesper har derfor et særligt kendskab til
alle sangene i Højskolesangbogen og vil guide os godt igennem dagens sangvalg.

Peptalk om diakoni i folkekirken v. Jacob Zakarias Eyermann, forstander på Diakonhøjskolen.
Jacob blev ansat som forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus d. 1. november 2021.
Han kommer og præsenterer sig selv og giver en peptalk om, hvordan diakoni kan være en
afgørende forskel i vores arbejde i folkekirken. Hvordan fylder diakoni i dit arbejde?

Peptalk om diakoni i folkekirken v. Jacob Zakarias Eyermann, forstander på Diakonhø

Jacob blev ansat som forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus d. 1. november 2021. Ha
og præsenterer sig selv og giver en peptalk om, hvordan diakoni kan være en afgørend
vores arbejde i folkekirken. Hvordan fylder diakoni i dit arbejde?

De bedste kirkekulturideer – nyt fra folkekirkens udviklingsafdeling!
Vores forening er blevet 30 år! Det skal fejres med alt det bedste fra vores fag
i det ganske land. Landskursusudvalget indbyder til en spændende eftermiddag
med nyt fra Folkekirkens udviklingsafdeling – med oplæg og en kreativ aktivitet. Der er endvidere input fra kirke- og kulturmedarbejder ved Fredenskirken
i Aarhus Christina Pedersen Lund, som byder ind med skarpe kommentarer til
vores arbejde og de tendenser, muligheder og begrænsninger hun ser. Derefter
er det tid til et award-show, hvor du får de ti bedste ideer fra de seneste år. Og
her kommer DU ind i billedet! Hvis du har lyst til at være med, så send fem til ti
linjer om din bedste idé og meget gerne sammen med et billede. Det kunne fx
være, at du har produceret din egen julekalender, lavet en
ny form for pilgrimsvandring eller måske har iværksat
gospeldans i din kirke? Vi samler alle ideerne til et lille
katalog og sammen stemmer vi, så de ti bedste ideer
kan blive præsenteret, når vi mødes på Landskurset.
Her kårer vi kirke- og kulturmedarbejdernes bedste ideer, det mest nytænkende eller måske det
mest gennemtænkte. Hvem vil ikke gerne have
det store kirkekulturtrofæ med hjem på kontoret
efter kurset?
Send din bedste idé til Mona på:
kk@ravnsbjergkirken.dk senest 1. april,
så dine kollegaer også får DIN bedste idé
med i inspirationskataloget.

Modulbeskrivelser
Tirsdag 1

Tirsdag 2

”Børneyoga med bibelfortællinger” med Rie Frilund Skårhøj. Leder
af CrossYoga, forfatter og YouTube
på: CrossYoga with Rie.
CrossYoga laver primært børneyoga
på baggrund af bibelfortællinger.
På denne facon bliver børneyoga
et alternative til andet børnearbejde, som kirken tilbyder. Vi bruger
kroppen fordi det skaber indlevelse
i fortællingen og fordi det inddrager
børn på en fantastisk facon. I løbet
af fortællingen inddrages børnene
med både bevægelser og fortællinger. I løbet af de 2 timer, vil du prøve 1 eller 2 børneyoga forløb (ca. 20
min. varighed) og du vil få redskaber
til at lege med konceptet selv og få
redskaber som kan bruges direkte
ind i fx minikonfirmandundervisning
og andre børnehold. Kendskab til
yoga er ikke en forudsætning. Medbring yoga- eller træningsmåtte.

Maria, Maria Magdalene Junia,
Priska, Føbe og andre kvindelige
disciple og kirkeledere i den tidlige kristendom. Med Marianne
Aagaard Skovmand, sognepræst
ph.d. og forfatter.
Kristendommen har på linje på med
andre religioner haft og har stadig
betydning for, hvordan vi opfatter
henholdsvis det at være kvinde og
det at være mand. Og for at kvinden
i mange tilfælde betragtes som det
svage og underlegne køn, der stadig
i store dele af verden ikke har retten
til at bestemme over eget liv.

”Børneyoga med bibelfortællinger” med Rie Frilund Skårhøj. Leder af CrossYoga, forfatter og YouTube
I kirkens tidlige historie tegner der sig imidlertid et billede af, at kvinder havde langt
på: CrossYoga with Rie.

større betydning for tilblivelsen af kristendommen, end man hidtil har ment. Det

Maria, Maria Magdalene Junia, Priska, Føbe og andre kv
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tolv mænd,
traditionen tilskriver det, men der var
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istendom. Med Marianne Aagaard Skovmand, sognepr
snarere tale om en større gruppe, hvor begge køn var repræsenteret. Og så bør
børneyoga et alternative til andet børnearbejde, som kirken tilbyder. Vi bruger kroppen fordi det
Maria Magdalene, der jo fik et evangelium opkaldt efter sig, betragtes som en slags
skaber indlevelse i fortællingen og fordi det inddrager børn
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Modulbeskrivelser
Tirsdag 3

Tirsdag 3

Ved denne forelæsning får du mulighed for at høre om
Troede vi. Men skammen er ikke væk, skammen har bar
med skammen, så den hverken gør os skamfulde eller s
vores skam, og hvordan kan kristendommen hjælpe os m
Tirsdag 4

”Skam – et forsømt aspekt ved kristendommen” med Mikkel Gabriel Christoffersen, Assistant Professor ved teologi,
Københavns Universitet.
Ved denne forelæsning får du mulighed
for at høre om skam. Skammen var et
overstået kapitel. Troede vi. Men skammen er ikke væk, skammen har bare fundet nye former. Derfor må vi tage livtag
med skammen, så den hverken gør os
skamfulde eller skamløse. Men hvordan
bliver vi venner med vores skam, og hvordan kan kristendommen hjælpe os med
det?

”Skam – et forsømt aspekt ved kristendommen” med Mikkel Gabriel Christoffer
Tirsdag
4
Professor ved teologi,
Københavns
Universitet.
Ved
denne
får du mulighed for at høre om skam. Skammen var et ove
”Levet, moderne kludetæppereligion:
Folkekirken
i en forelæsning
foranderlig samtid” med
Anne Lundahl Mauritsen, Ph.d. studerende v. Religionsvidenskab, Aarhus
Troede vi. Men skammen
er ikke væk, skammen har bare fundet nye former. Derfor m
Universitet
med skammen,
den hverken gør os skamfulde eller skamløse. Men hvordan bliver
Den danske religionskontekst er til stadighed
kendetegnet ved så
en majoritetskirke,
Folkekirken, som 75 procent af befolkningen tilhører. Men både indenfor - og udenvores
skam,vedogat være
hvordan
kan
for - Folkekirken er moderne religiøsitet
kendetegnet
mangfoldig
og kristendommen hjælpe os med det?

nuanceret. I denne workshop vil jeg først introducere til det religionsvidenskabelige
begreb og felt ‘levet religion’, som fokuserer på religiøsitet, som den kommer til udtryk i hverdagslivet i form af praksis, meningsskabelse, følelser og tro. Med afsæt i
denne introduktion og egen forskning vil jeg diskutere en række relevante spørgsmål
med deltagerne: hvordan breder vi religionsbegrebet ud, så det inkluderer bredt?
Hvad kan begreberne ‘kludetæppereligion’ og ‘levet religion’ bidrage med i folkekirkelig sammenhæng? Hvordan kan vi med fordel tænke religiøsitet som noget,
der sker både indenfor og udenfor den folkekirkelige institution? Hvordan skaber vi
et sprog, igennem hvilket vi kan tale sammen om det eksistentielle, der berører os
alle i det levede liv? Og hvad ‘tæller’ egentlig som religion?

Tirsdag 4

75 procent af befolkningen tilhører. Men både indenfor - og udenfor - Folkekirken er moderne
religiøsitet kendetegnet ved at være mangfoldig og nuanceret. I denne workshop vil jeg først
introducere til det religionsvidenskabelige begreb og felt ‘levet religion’, som fokuserer på religiøsitet,
som den kommer til udtryk i hverdagslivet i form af praksis, meningsskabelse, følelser og tro. Med
afsæt i denne introduktion og egen forskning vil jeg diskutere en række relevante spørgsmål med
deltagerne: hvordan breder vi religionsbegrebet ud, så det inkluderer bredt? Hvad kan begreberne
‘kludetæppereligion’ og ‘levet religion’ bidrage med i folkekirkelig sammenhæng? Hvordan kan vi
med fordel tænke religiøsitet som noget, der sker både indenfor og udenfor den folkekirkelige
institution? Hvordan skaber vi et sprog, igennem hvilket vi kan tale sammen om det eksistentielle,
der berører os alle i det levede liv? Og hvad ‘tæller’ egentlig som religion?

Modulbeskrivelser

Tirsdag 5

Tirsdag 5
Filosofi og Selvledelse - Et filosofisk oplæg om balance og mening i arbejdslivet.
med Tommy Kjær Lassen, ph.d. i ledelsesfilosofi og ekstern lektor på Copenhagen Business School, Institut for
Ledelse, Politik og Filosofi.
Styrk din selvledelse i hverdagen – midt i et omskifteligt arbejdsliv med flere krydspres og uklare forventninger i
”Levet, moderne kludetæppereligion: Folkekirken i en foranderlig samtid” med Anne Lundahl
som kirke- og kulturmedarbejder. Hvordan kan du navigere i krydspresset mellem forskellige interessenMauritsen, Ph.d. studerende v. Religionsvidenskab, Aarhus Universitearbejdet
t
Den danske religionskontekst er til stadighed kendetegnet ved en majoritetskirke,
som
ter såsomFolkekirken,
menighedsråd,
frivilligt personale, menigheden og kolleger? Få balance i arbejdslivet med en filosofisk
75 procent af befolkningen tilhører. Men både indenfor - og udenfor - Folkekirken er moderne
model
om
mening
og
engagement
og få inspiration til at styrke hverdagens selvledelse med inspiration fra eksireligiøsitet kendetegnet ved at være mangfoldig og nuanceret. I denne workshop vil jeg først
introducere til det religionsvidenskabelige begreb og felt ‘levet religion’, som fokuserer på religiøsitet,
stentielle tænkere som Søren Kierkegaard og Hannah Arendt. Sammen vil vi arbejde med at du kan få mere af dig
som den kommer til udtryk i hverdagslivet i form af praksis, meningsskabelse, følelser og tro. Med
afsæt i denne introduktion og egen forskning vil jeg diskutere en række
med
selvrelevante
med spørgsmål
i hverdagens
processer og navigere i krydspresset med filosofisk indsigt og eftertanke.
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‘kludetæppereligion’
og ‘levet
religion’
med i folkekirkelig
Hvordan
inspiration
fra eksistentielle
tænkere
som bidrage
Søren Kierkegaard
og Hannahsammenhæng?
Arendt. Sammen
vil vi kan vi
med fordel
religiøsitet
noget,
sker bådeprocesser
indenforogognavigere
udenfori krydspresset
den folkekirkelige
arbejde
med tænke
at du kan
få mere afsom
dig selv
medder
i hverdagens
institution?
Hvordan
skaber
vi et sprog, igennem hvilket vi kan tale sammen om det eksistentielle,
med
filosofisk
indsigt og
eftertanke.
der berører os alle i det levede liv? Og hvad ‘tæller’ egentlig som religion?
Tirsdag 6:
5

Tirsdag 6
Filosofi og Selvledelse - Et filosofisk oplæg om balance og mening i arbejdslivet. med Tommy Kjær
”Smag
på bibelen
– flyt
undervisningen ud i naturen” med Lene Buchhave, efterskolelærer og naturterapeut
Lassen, ph.d. i ledelsesfilosofi og ekstern lektor på Copenhagen
Business
School, Institut
for Ledelse,
Politik og Filosofi.
Har du nogle gange lyst til at give konfirmanderne, minikonfirmanderne eller en anden gruppe en anderledes
Styrk din selvledelse i hverdagen – midt i et omskifteligt arbejdsliv med flere krydspres og uklare
oplevelse?
du skabe oplevelser, der ikke bare er for øjne og ører, men også for smag, duft og krop?
forventninger i arbejdet som kirkekulturmedarbejder. Få sanselig
balance i arbejdslivet
med enVil
filosofisk
model om mening og engagement og få inspiration til at styrke
selvledelse
medet båltid over bål. Hun fortæller om overvejelser om retter, der kan passe sammen med
Lenehverdagens
guider os
gennem

kirkens formidling, om vigtigheden af måltidsfællesskabet, hvad det kan, når vi spiser sammen, og hvad det har
med kristendommen at gøre. Sammen forbereder og tilbereder vi et måltid og taler om muligheder ved at flytte
undervisningen ud i naturen og sætte flere sanser i spil.

Filosofipå
ogbibelen
Selvled–elflyt
se -undervisningen
Et filosofisk oplud
ægi onaturen”
m balancmed
e ogLene
menBuchhave,
ing i arbejdefterskolelærer
slivet. med Tommy
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og Kjær
Lassen, ph.d. i ledelsesfilosofi og ekstern lektor på Copenhagen Business School, Institut for Ledelse,
naturterapeut
Politik
Filosofi.
Har
du og
nogle
gange lyst til at give konfirmanderne, minikonfirmanderne eller en anden gruppe en

Modulbeskrivelser
Onsdag 1

Onsdag 2

”Børnekor med poesi og bevægelse”,
Trivsel i rollen som kirke- og kulturmedarbejder
Pia Boysen, Chefdirigent Det DanMange kirke- og kulturmedarbejdere oplever vanskeligheder – og i nogle tilfælde
ske Pigekor
mistrivsel – i samarbejdet i den folkekirkelige virkelighed. På workshoppen vil vi
Kor er alle børns mulighed for at få
stille skarpt på rollen som kirke- og kulturmedarbejder og drøfte, hvad der skal til for
del i ”musikkens gave”. Alle har en
at opnå trivsel i rollen. Vi vil bl.a. komme ind på følgende:
stemme. Kor kræver ikke at man
•
Organisatoriske og ledelsesmæssige dynamikker i folkekirken som
skal øve sig hjemme. Alle kan være
arbejdsplads
med. At synge er en umiddelbar og
•
En professionel rolle blandt andre roller
naturlig udtryksform, som alle børn
•
Brændende spørgsmål og dilemmaer fra deltagernes virkelighed
elsker. Det at synge sammen giver
•
Egen rolleklarhed og ageren i den folkekirkelige virkelighed
et fællesskab – at være en lille ”brik”
•
Handlemuligheder og tiltag i forhold til trivsel, kommunikation,
i den store helhed og yde noget til
mødeafholdelse og samspil
fællesskabet, er sundt og en god følelse. At synge er en fantastisk blanLedelses- og organisationskonsulent Lars Peter Nielsen er teolog og mading af individualitet og fællesskab.
ster i organisationspsykologi. Som indehaver af konsulentvirkDet en chance for folkekirken, at
somheden Reflex beskæftiger han sig med organisations-, ledelskabe gode rammer for at lave børses- og medarbejderudvikling med fokus på dialog, refleksion og
nekor og dermed knytte mange børn
kreativitet – bl.a. med inspiration fra kunstens verden.
og deres familier til folkekirken. På
”B
BøPia
rneBoysen
kor meded poesi og bevægelse”, Pia Boysen, Chefdirigent Det Danske Pigekor
denne workshop vil
monstrere enkle metodiske redskaber til at få børnene til at synge, ud
er alle
børns mulighed for at få del i ”musikkens gave”. Alle har en stemme. Kor kræver ikke at
fra glæden ved atKor
skabe
lyd. Kurset
mander
skal
sig hjemme. Alle kan være med. At synge er en umiddelbar og naturlig udtryksform,
henvender sig til alle
er øve
nysgerrige på at lave Spirekor
og børnekor
som alle
børn elsker. Det at synge sammen giver et fællesskab – at være en lille ”brik” i den store
i kirkeregi. Det kræver ingen forudsætninger at værehelhed
med. og yde noget til fællesskabet, er sundt og en god følelse. At synge er en fantastisk blanding

af individualitet og fællesskab. Det en chance for folkekirken, at skabe gode rammer for at lave
børnekor og dermed knytte mange børn og deres familier til folkekirken. På denne workshop vil Pia
Boysen demonstrere enkle metodiske redskaber til at få børnene til at synge, ud fra glæden ved at
skabe lyd. Kurset henvender sig til alle der er nysgerrige på at lave Spirekor og børnekor i kirkeregi.
Det kræver ingen forudsætninger at være med.
Onsdag 2:
”Bibelsk sjælesorg” med Synne Garff

medarbejderudvikling med fokus på dialog, refleksion og kreativitet – bl.a. med inspiration fra kunstens
verden.

Onsdag 4:

Modulbeskrivelser
Onsdag 3

Onsdag 4

Pralbønner og ”rigtige” bønner”,
med præst og forfatter Hanne Juul
Jacobsen,
Hvad er en bøn? Hvem kan man
bede for? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal undersøge sammen
med Hanne Jul Jakobsen, der er
sognepræst og forfatter b.la. til de
skarpe og morsomme Pralbønner fra
Forlaget Eksistensen. Formiddagen
vil udover oplæsning fra Pralbønner
og andre af hendes bøger, byde på
skriveøvelser hvor deltagerne bliver
udfordret til at skrive egne bønner,
og samtale om forholdet mellem
personlige bønner og fælles bøn.
Hanne Jul Jakobsen udkommer med
en samling ”rigtige” bønner til maj.
”Brugte Bønner”, som er skrevet
”B
Børnekor med poesi
over de gammeltestamentlige
salmer.

”Den samskabende kirke” med Lars Buch Viftrup, præst og ph.d.
Samskabelse er et begreb, som kommunerne har introduceret, fordi de oplever, at
de mange højt specialiserede systemer i vores komplekse samfund kan have svært
ved at tale sammen, især i forholdet mellem det offentlige og civilsamfund. Hvordan kan vi som kirke forstå vores rolle i forhold til andre aktører i lokalsamfundet i
en tid, hvor kirkerne bliver inviteret ind i mange sammenhænge?

og bevægelse”, Pia Boysen, Chefdirigent Det Danske Pigekor
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forholdet mellem personlige bønner og fælles bøn. Hanne Jul Jakobsen udkommer med en samling
skabe lyd. Kurset henvender sig til alle der er nysgerrige på at lave Spirekor og børnekor i kirkeregi.
”rigtige” bønner
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maj. ”Brugte Bønner”, som er skrevet over de gammeltestamentlige salmer.
Det kræver ingen forudsætninger
at være
Onsdag 2:

Onsdag 5:

”Bibelsk sjælesorg” med Synne Garff

Modulbeskrivelser
Onsdag 5

Torsdag 1

CrossYoga Slow, oplæg og samtale om ‘yoga i kirken’
med Rie Frilund Skårhøj. Leder af
CrossYoga, forfatter og YouTube på:
CrossYoga with Rie
Velkommen til en skøn CrossYoga
Slow time. Du styrker og strækker kroppen godt igennem og
der afsluttes med en meditation.
Efterfølgende vil der være oplæg og
samtale om ‘yoga i kirken’. Hvorfor
er dette en god idé? Hvordan gøres
yoga kristen? Hvad er yoga i dag i
forhold til, hvad det var for bare 40
år siden. Vi slutter af med ca. 30
min. CrossYoga Relax (minder on
yin yoga) samt meditation. Kendskab til yoga er ingen forudsætning!
Medbring venligt en strop (halstørklæde eller bælte) og en yogamåtte.
(Træningsmåtter kan bruges, men
ikke liggeunderlag. De er for glatte)

Slip kreativiteten løs i forkyndelsen med Helle Børsen Rosholm
tidligere kirke- og kulturmedarbejder, billedkunstner, uddannet cand.
mag. art (kandidat i kunsthistorie,
retorik og formidling) med efteruddannelse i Kristendomskundskab,
Religionspsykologi og sjælesorg ved
Diakonhøjskolen.
På denne workshop her vil vi tage
kristendommen i hænderne og arbejde kreativt med bibel, gudsforståelse og forkyndelsen til særligt
børn og unge. Deltagerne vil blive
præsenteret for en lille idébank til
både individuelle og klassebaserede
kunstprojekter, og samtidig får de
mulighed for selv at prøve kræfter
med det kreativt skabende. De klassebaserede kunstprojekter fremmer
fællesskab, mindsker præstationsangsten
og giver forfatter
også ofte
”Børneyoga med bibelfortællinger” med Rie Frilund Skårhøj. Leder
af CrossYoga,
ogmuligYouTube
hed
for
at
lave
større
værker;
men
på: CrossYoga with Rie.
kræver ofte lidt mere forarbejde og
planlægning – På
og her
får facon
du et par
CrossYoga laver primært børneyoga på baggrund af bibelfortællinger.
denne
bliver
skabeloner
som
du
kan
tage
meddet
børneyoga et alternative til andet børnearbejde, som kirken tilbyder. Vi bruger kroppen fordi
hjem og bruge i dit eget kreative
skaber indlevelse i fortællingen og fordi det inddrager børn
på en fantastisk facon. I løbet af
kirkekulturarbejde. Flere af ideerne
fortællingen inddrages børnene med både bevægelser og fortællinger.
I løbet af dei bæredygtig2 timer, vil du
vil tage udgangspunkt
prøve 1 eller 2 børneyoga forløb (ca. 20 min. varighed) og du vil
få redskaber
til at lege med således
konceptet
hed
og genbrugsmaterialer,
vi både imødekommer
tankerne
om
selv og få redskaber som kan bruges direkte ind i fx minikonfirmandundervisning
og andre
børnehold.
grøntræningsmåtte.
kirke og til tider stramme budKendskab til yoga er ikke en forudsætning. Medbring yoga- eller
getter. :-)

Det diakonale laboratorium med Sanne Damgaard og Mette Møb
Menighedsplejer
Modulbeskrivelser For nogen er diakoni det mest naturlige at tale om. For andre er det e
dag måske kender betydningen af. For alle skal det være vigtigt. Hvord
også ofte mulighed for at lave større værker; men kræver ofte lidt mere forarbejde og
omkring vigtigheden af den lokale diakoni, og hvad kan egentlig beteg
planlægning
med hjem
Torsdag –2 og her får du et par skabeloner som du kan tageTorsdag
3 og bruge i dit
Vi
vil
gerne
udfordre
og
udfordres på den diakonale tanke
eget kreative kirkekulturarbejde. Flere af ideerne vil tage udgangspunkt i bæredygtighed
Det diakonale laboratorium
”Inklusion
i kirken”
kulturmedarbejdernes
kontor
er
et og
af de
vigtigste steder at begynde.
og genbrugsmaterialer,
vi både
imødekommer
om
grøn
kirke
til tider
med Sanne Damgaard og Mettesåledes
Møbjerg Madsen
fra Samvirkende
Menighedsplejer tankerne
med Lars Nymark Heilesen, lektor, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Hvad er det for en kirke, vi er og vil være? Hvad bør kirkens ansatte vide om ”særlige
stramme
budgetter
Viler Idetvære
med?
For nogen
er diakoni det �
mest naturlige at tale om. For andre
et fremmedord,
behov”? Hvordan udvikler vi bedst mulig undervisning, gudstjenester og menighedsman på en god dag måske kender betydningen af. For alle skal det være vigtigt. Hvordan får vi skabt opmærksomhed omkring vigtigheden af den lokale diakoni, og hvad
kan egentlig betegnes som diakonale aktiviteter? Vi vil gerne udfordre og udfordres på
den diakonale tankegang i kirken – Og Kirke-kulturmedarbejdernes kontor er et af de
vigtigste steder at begynde.
Vil I være med?

Torsdag 2

liv, som er inkluderende. Workshoppen arbejder med psykiatrisk og neuropædagogisk viden, pædagogisk forståelse og handlemuligheder og som en rød tråd gennem
det hele: forståelse af, hvad det er at være folkekirke og menighed.

Torsdag 3

Det diakonale laboratorium med Sanne Damgaard
Madsen
fra Samvirkende
”Inklusioog
n iMette
kirkenMøbjerg
” med Lars
Nymark
Heilesen, lektor, Folkekirkens Ud
Menighedsplejer
Hvad er det for en kirke, vi er og vil være? Hvad bør kirkens ansatte vide
For nogen er diakoni det mest naturlige at tale om. For andre er det et fremmedord, man på en god

udvikler vi bedst mulig undervisning, gudstjenester og menigh

og menighed.

Modulbeskrivelser
Torsdag 4
”Grundtvig og Det Gamle Testamente” med Sif Egede, lektor på 3K-uddannelsen
Det kan til tider være vanskeligt at hitte ud af, hvad vi egentlig skal med det der Gamle Testamente. For hvor er eksempelvis den røde tråd mellem verdensbilledet i denne tekstsamling og Det Nye Testamente i forhold til gudsopfattelse, menneskesyn og
etik? Trods vores udfordringer med de gammeltestamentlige tekster, myldrer en anden
af folkekirkens allerhelligste tekstsamlinger - nemlig Den Danske Salmebog - med digte
af Grundtvig, som flittigt låner billeder og motiver fra netop den gammeltestamentlige
tradition. Hvorfor det? Og hvilken betydning har det mon fået for vores kristendomsforståelse i Danmark i dag?
Dette modul vil dykke ned i
Grundtvigs forståelse og brug af
det Gamle Testamente gennem
oplæg, mindre gruppearbejde og
samtale.

Torsdag 4
”Grundtvig og Det Gamle Testamente” med Sif Egede, lektor på 3K-uddannelse
Det kan til tider være vanskeligt at hitte ud af, hvad vi egentlig skal med det der G
Testamente. For hvor er eksempelvis den røde tråd mellem verdensbilledet i den
og Det Nye Testamente i forhold til gudsopfattelse, menneskesyn og etik? Trods
udfordringer med de gammeltestamentlige tekster, myldrer en anden af folkekir
tekstsamlinger - nemlig Den Danske Salmebog - med digte af Grundtvig, som flitt
og motiver fra netop den gammeltestamentlige tradition. Hvorfor det? Og hvilke
Torsdag
det
mon fået5for vores kristendomsforståelse i Danmark i dag?
Dette modul vil dykke ned i Grundtvigs forståelse og brug af det Gamle Testamen
”Ledelse
af frivillige
- Skal kirkens
overhovedet ledes og kan de ledes?”
oplæg,
mindre
gruppearbejde
ogfrivillige
samtale.
med Ib Sørensen, adjunkt og ph.d
Jeg er selv frivillig i et menighedsråd, jeg arbejder med kirkens frivillige og underviser i frivillighed og ledelse på professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur
og kommunikation. I mit oplæg vil jeg forsøge at sammenholde egne og andres
erfaringer (også meget gerne deltagernes) med nyere ledelsesteori. Målet er at få
Torsdag
indkredset5forståelser af ledelse, der ikke ødelægger selve ”ånden” i frivillighed,
men tvært imod nærer den.

Modulbeskrivelser
Jeg
er selv frivillig
i et menighedsråd, jeg arbejder med kirkens frivillige og underviser i
Torsdag
6
Praktiske oplysninger
frivillighed og ledelse på professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og
kommunikation.
mit oplæg
vil jeg forsøge at sammenholde egne og andres erfaringer
”Giv fællessangen iI kirken
et boost”
Du kan deltage i landskursus som medlem af Kirkekultur.nu eller en af de
(også
meget
gerne organist
deltagernes)
ledelsesteori.
Målet
med Martin
Hornstrup,
Gellerupmed
Kirke,nyere
Medl. Af
baggrundsgruppen
for er at få indkredset
Syng
Nyt,
Medstifter
af
Forum
for
Børnesalmer
forståelser af ledelse, der ikke ødelægger selve ”ånden” i frivillighed, men tvært øvrige
imod forhandlingsberettigede kirkelige fagforeninger.
Fællessang er en bærende del af arbejdet i kirken, både i og udenfor gudstjenesten.
nærer
den.
Denne formiddag sætter vi fokus på, hvordan vi bruger sangen bedst og synger os
igennem en perlerække af nye salmer og kirkesange, som forhåbentlig kan inspirere
og udvide repertoiret i din kirke.

Torsdag 6:

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

Kommer du med offentlig transport til Vejle tirsdag d. 31. maj er der fælles bustransport fra Vejle St. til Vingsted med afgang kl. 11.00.
Torsdag d. 2. juni kl. 12.45 kører bussen retur fra Vingsted og ind til Vejle St.
Når du tilmelder dig, kan du samtidig tilmelde dig bustransport fra Vejle og
retur.
Tilmeldingen åbner d. 19. januar på www.kirkekultur.nu
Her vælger du både værelsestype, dine tre moduler og evt. bustransport.
Modulerne kan blive fyldt løbende og derfor blive lukket for flere tilmeldte.
Kurset koster 5100 kr. for enkeltværelse / 4700 kr. for dobbeltværelse.
Tilmelder du dig inden d. 1. marts, sparer du 300 kr.

”Giv fællessangen i kirken et boost” med Martin Hornstrup, organist Gellerup
Vi Kirke,
følger Medl.
selvfølgelig alle anbefalinger og retningslinjer for afholdelse af
Af baggrundsgruppen for Syng Nyt, Medstifter af Forum for Børnesalmer
Landskurset. Ved nødvendig aflysning af det fysiske landskursus grunFællessang er en bærende del af arbejdet i kirken, både i og udenfor gudstjenesten.
det covid-19, afholdes Landskursets enkelte dele så vidt muligt online.
Denne formiddag sætter vi fokus på, hvordan vi bruger sangen bedst og synger os
Detaljer
igennem en perlerække af nye salmer og kirkesange, som forhåbentlig kan inspirere
og vedrørende evt. aflysning finder du på www.kirkekultur.nu
udvide repertoiret i din kirke.

