
Landskursus 2023
Vingsted Hotel og konferencecenter : 30. maj - 1. juni

Tre dage med inspiration, kreativitet, sparring, undervisning, grin og sang, sjov og alvor
- kort sagt: tre dage, du ikke vil undvære!



Kære kollega – vi glæder os til at se dig på 
Landskursus 2023!

Vi har lagt os i selen for at tilrettelægge et bredt 
program med varierede moduler, så der er noget for 
enhver kirke- og kulturmedarbejder, hvis 
arbejdsområde spænder bredt i den danske 
folkekirke.

18 oplagte oplægsholdere, en psykologisk 
entertainer fra den bedste skuffe, en naturkender ud 
i de danske vandreruter og en sangtime ved en 
syngende præst. Hæld kaffe i koppen og sæt dig 
godt til rette, for nu skal du finde frem til, hvilke 
moduler du vil melde dig til i år. 

Som noget nyt skal du i år også tage stilling til, 
hvilket afsluttende foredrag du vil høre. Du må selv 
vælge blandt tre forskellige foredrag, hvor vi skal en 
tur op i helikopteren og danne os det store overblik.

Og så skal du med til frivillig-krisemøde, hvor vi 
sammen debatterer de udfordringer, mange kirker 
står med lige nu, for hvor er de frivillige blevet af?

Velkommen på Landskursus 2023
Hilsen Landskursusudvalget

Jeg har været på lønningslisten i folkekirken i 44 år. 
De sidste 20 år som fuldtidsansat kirke- og 
kulturmedarbejder i det samme sogn. Jeg har været 
medlem af fagforeningen i 19 år, med i bestyrelsen i 
18 år, formand i 17 år. Kan jeg overhovedet stave til 
fleksibilitet og innovation?

Ja, det kan jeg, og jeg kender begreberne 
arbejdsglæde og faglig stolthed. Jeg tør sige højt, at 
jeg trives i kendte rammer og glædes ved 
gentagelser.

Arbejdsglæde og faglig stolthed kommer ikke af sig 
selv. Det kommer af at være sammen med andre 
kirke- og kulturmedarbejdere. Lade sig inspirere af, 
hvordan de løser opgaverne. Høre, hvad de har 
fundet på af nyt og hvad, de har ladet falde. Det 
kommer af at blive undervist af mennesker, der har 
uddannet sig og forberedt sig på at berige mig med 
det, jeg end ikke vidste, jeg savnede.

Landskursus 2023 er stedet for os med 
arbejdsglæde og faglig stolthed. Kurset, hvor begge 
ting får et boost. Landskursus 2023 er for os, der 
kan være i tvivl om, om vi er havnet på rette hylde. 
Os, der gerne vil blive klogere på faget, på os selv, på 
kollegaerne, på kirken. Landskurset gør dig 
langtidsholdbar.

Vi ses!
Hilsen Esther Jensen, formand for Kirkekultur.nu



Program
Tirsdag 30. maj

10.30-11.30: Check in i foyeren
11.30-12.30: Frokostbuffet
12.30-14.00: Velkomst og sangtime ved 

Mikkel Crone Nielsen
14.00-14.30: Kaffepause
14.30-17.30 Generalforsamling og

 arbejdsdrøftelse
17.30-18.30 Middagsbuffet
19.00-21.30 Undervisning modul Ti
21.30-22.00 Pålægsbord
22.00 Andagt

Onsdag 31. maj

6.30 Mulighed for morgenvandring 
ved Ulla Holmgaard 

7.00-8.30 Morgenbuffet
8.30 Andagt
9.00-12.00 Undervisning modul On
12.00-13.00 Frokostbuffet
12.30-14.30 Udstillere
14.15-14.45 Kaffe- og kagebord
14.45-15.30 Frivillig Krisemøde i salen
15.30-17.30 Show ved Niels Krøjgaard
18.30 Reception og festaften

Torsdag 1. juni

6.30 Mulighed for morgenvandring 
7.00-8.30 Morgenbuffet
8.30 Andagt
9.00-11.30 Valgfrit afslutningsforedrag

- Kærlighedens ansvar
- Hvor er vi på vej hen?
- Folkekirken blandt verdens 
kirker

11.45 Tak for i år + sandwich to go
12.45 Busafgang mod Vejle



Mikkel Crone Nielsen og Martin 
Frøkjær-Jensen :  Syng som gjaldt det livet!

tirsdag kl. 12.30 i Salen

Vores alle sammens Martin Frøkjær-Jensen, som i årevis har 
siddet bag klaveret, når vi på Landskursus har sunget 
fællessange, har i år taget sin præst Mikkel Crone Nielsen med. 

Sammen står de for fællessangsarrangementer fra 
højskolesangbogen i Sct. Pauls Kirke, Aarhus C, og vi glæder os 
til en sangtime i deres hænder. 
Mikkel Crone Nielsen har en fortid som præst i den grundtvigske 
frimenighed i Ryslinge, og han kender højskolesangbogen som sin 
egen bukselomme.

Vi ser frem til en glad sangtime, så vær beredt på - her denne ‘3. pinsedag’ - at blive fyldt op med 
Helligånden og synge den ud på dette års Landskursus.



Modul Ti 1: Aspekter på ledelse af frivillige, Connie Hjelm, Diakon, supervisor og underviser, ph.d. studerende

 Ledelse af frivillige er ikke bare….

Frivillighed er ikke længere en pligt for alle. Der er uendeligt mange forskellige motiver for, at 
unge og ældre bliver frivillige, og denne kompleksitet har brug for forskellige former for ledelse.
På denne workshop vil vi prøve kræfter med spørgsmål som: Hvad er egentlig ledelse af 
frivillige? Hvad er forskel på den nye frivillighed og den gamle frivillighed? Hvordan er det klogt 
at bruge energien i ledelse af frivillige? Hvordan kan man rekruttere og organisere frivillige? Og 
endelig hvordan forstå samspillet mellem frivillige og ansatte?

Der vil være oplæg og drøftelser.

Modul Ti 2: Intet rum er uskyldigt - brug dit kirkerum!, Line Marschner,  Kunsthistoriker mag.art. samt ph.d. i teologi  

Du er som kirke- og kulturmedarbejder på arbejde med at formidle noget med tro og kirke – 
måske endda til både høj og lav. Du ved måske allerede, hvor meget dit kropssprog eller dit 
ansigtsudtryk spiller ind på, hvad der rent faktisk formidles. Men har du tænkt på, at de rum, vi er 
i, altid taler med også? De rum, vi befinder os i, påvirker vores sindsstemninger og forståelser 
med stor kraft – og denne kraft kan vi bruge til at gøre vores formidling og aktiviteter endnu 
mere levende og nyskabende. Hvad gør kirkerum ved os, og hvordan spiller rum, krop, 
bevægelse, tanke og tro sammen? Workshoppen giver dig nye øjne på dit kirkerum, ja, på de 
mange rum i og omkring din kirke. Du vil få redskaber til at bruge rummene aktivt og kreativt, og 
forhåbentlig vender du hjem med masser af ideer til, hvad netop din fantastiske kirke kan bruges til. 

Line Marschner er kunsthistoriker mag.art. samt ph.d. i teologi  
Hendes forskningsfelt er placeret i et skæringspunkt mellem arkitektur, arkitekturteori, teologi og filosofi.



Modul Ti 3:  Børn i kirken, Annette Molin Brautch og Anne-Katrine Odgaard
Prøv kræfter med nye tilgange til børnegudstjenesten og deltag i en workshop med gode og lærerige benspænd. 
Kom hjem med konkrete ideer til de næste mange gudstjenester.
Med tilgangen fra projektet ”Børn i kirken” www.bornikirken.dk og gruppen ”Netværket Børn i 
kirken” på Facebook, introduceres du til tankerne bag. Fokus er på de forskellige aldersgrupper, 
hvordan man lader gudsbilledet ’vokse med barnet’, og på hvordan man skaber flow i en 
børnegudstjeneste, så vi ikke taber børn og voksne undervejs.
Undervejs øver vi salmer med fagter og andre gode musikalske greb til en konkret og nutidig 
forkyndelse for børn og deres voksne i kirken.

Anne-Katrine Odgaard, Musikalsk medarbejder ved Flintholm Kirke, Frederiksberg. Cand. 
Bach. i musikpædagogik og Cand. Mus. i musikformidling.
Annette Molin Brautsch, Religionspædagogisk konsulent, København og sognepræst ved 
Flintholm Kirke, Frederiksberg.

Modul Ti 04: Babysalmesang med mere, Mette Gautier og Christine Toft Kristensen 

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

Workshoppen vil introducere nye indfaldsvinkler til babysalmesang, hvor fokus vil være 
på en liturgisk opbygning af et babysalmesangsforløb med gentagelsen, roen og nærværet 
som væsentlige parametre.
Derudover vil workshoppen blandt andet indeholde en præsentation af tegn til salmer og salmedanse og forslag til 
anvendelse af musikinstrumenter i babysalmesangsforløbet.

Mette Gautier er sognepræst ved Skive Kirke samt uddannet tegnsprogstolk. 
Christine Toft Kristensen er organist og korleder ved Billund Kirke. 
Sammen afholder de kurser i regi af NogetMedSalmer, ligesom de sammen har skrevet bøgerne Babysalmesang 
med mere og Kirke med demensramte.



Modul Ti 6: Kan du tale cand. scient. polsk? Anders Holst

Workshoppen introducerer til kommunikation og sprog som elementære faktorer i 
arbejdspladsens kultur. Vi ser på, hvordan den enkelte indgår i kulturen på 
arbejdspladsen, og på hvordan vi hver især er aktive medspillere i kulturens dannelse, og 
hvordan vi kan påvirke den.

Workshoppen tager afsæt i arbejdsmiljøet som et fælles ansvar, der af den enkelte kan 
erobres med en reflekteret tilgang til kommunikation og sproglig praksis.

Anders Holst er uddannet skuespiller og MA i oplevelsesledelse. Han er ansat som studieansvarlig på Den Danske 
Scenekunstskole og har blandt andet ansvar for diplomuddannelsen i film- og scenekunstnerisk ledelse.

Modul Ti 5: Paulus: Gal eller genial eller begge dele? Birgitte Gråkjær Hjort , Center- og afdelingsleder FUV, ph.d.

Nogle elsker ham. Andre hader ham. De fleste går nok bare i en stor bue uden om ham, fordi 
hans tekster er så knudrede og vanskelige at forstå.
Han er berygtet for sine provokerende udtalelser om, at kvinder skulle tie i forsamlingen og 
er blevet citeret for det lige siden. Han bliver ofte opfattet som den hårde og usympatiske, 
mens Jesus var den milde og sympatiske. Var han en stor provokatør eller den mest 
opbyggelige fortolker af kristendommen? Hvordan skal vi forstå manden, der gik fra at være 
en hidsig forfølger af de kristne til at blive en ivrig Kristus-efterfølger? Og hvorfor var alting 
så kompromisløst for ham?

Vi kigger på, hvordan han var barn af to kulturer, hvad der var uopgiveligt i hans teologi, og hvad centrale passager i 
hans forfatterskab afspejler.



Frivillig krisemøde
onsdag eftermiddag kl. 14.45 i Salen

Hvordan er det lige med de frivillige i folkekirken? Er de tilbage efter corona, eller er de blevet 
hjemme i deres lune stuer med deres genfundne rolige hverdag uden travlhed og for meget 
engagement?

Vi holder krisemøde over de frivillige i folkekirken denne eftermiddag og tager pulsen på 
situationen. Med udgangspunkt i en rapport fra FUV, som gennem fem år har undersøgt 
frivillighedskulturen i folkekirken, bliver vi klædt på til en bedre rekrutering af frivillige.

Hvordan ser det ud med frivillige i dit sogn? Hvad er dine erfaringer med rekruttering?
Tag dine bedste do’s and don’ts med og vær med til at inspirere dine kolleger til en bedre 
rekruttering af de frivillige, som vi alle har brug for.



Niels Krøjgaard:  Din krop kan tale, uden du åbner munden 

- underholdende show og lærerigt foredrag om nonverbal kommunikation  
 onsdag kl. 15.30 i Salen

Niels Krøjgaard er psykologisk entertainer, en slags moderne 
Sherlock Holmes, der aflæser, tolker og koder de signaler, vi 
mennesker udsender i vores nonverbale kommunikation; vores 
kropssprog, blik og ansigtsmimik. Hans evner og ekspertise 
indenfor at gennemskue troværdighed og bedrag har gjort ham 
til samarbejdspartner for bl.a. Rigspolitiet og PET, ligesom han 
har afviklet foredrag og workshops i en lang række virksomheder 
og organisationer i Danmark og udlandet.

"Et fantastisk underholdende show, som man ikke kan lade være med at snakke om bagefter. Det satte en masse 
tanker i gang om, hvad man signalerer med sit kropssprog. Af og til tænker jeg faktisk stadig over, hvordan det 
kunne lade sig gøre at læse os så godt. Det var en fornøjelse at deltage."  



Modul On 1: Symboler, håndtegn og artefakter, Finn Andsbjerg Larsen, pædagogisk konsulent

Kirkerummet og ritualerne er fyldt med symboler og tegn. Ofte i et indforstået sprog, som er 
svært at fortolke for børn og unge uden en række mellemregninger.
Vi kan tilgå dem ”forfra”, altså som vi oplever dem nu og her i 2023 eller ”bagfra” igennem 
den fortolkninger og århundrede gammel tradition, som kræver viden og indsigt.
Er der genveje, fortællinger eller måske tilsvarende eksempler i de unges verden, der kan 
bruges til at bygge bro?
En religionspædagogisk WORKshop hvor vi arbejder med:
Emojis, Håndtegn, Billedunderstøttende undervisning, Artefakter, Tegn, Tatoveringer, 
Kalkmalerier…
Målet er at skabe arbejdsmetoder og redskaber, så vi kan sætte samtaler i gang med minikonfirmander og konfirmander 
om netop symboler, hånd-tegn og artefakter.

Modul On 2: Børnetjenesten, Naja Månson og Lonni Thostrup

Børnetjenesten er et lærerigt, kreativt og kulturformidlende tilbud fra den lokale folkekirke 
til de ældste børn i børnehaven, som tager udgangspunkt i, at børn i den alder er optaget af 
livets store spørgsmål. I Børnetjenesten øver vi os i at formulere, hvad vi faktisk selv tror og 
mener, og vi skaber et rum, hvor vi øver os i at tale sammen.
På denne workshop bliver du introduceret til Børnetjenestens metodik og deltager aktivt i 
Børnetjenestens univers. Kom og vær med til at filosofere over livets store spørgsmål og dyk 
ned i Børnetjenestens værktøjskasse, når vi tager livtag med et folkekirkeligt koncept, der 
inviterer børnehaver ind i kirken til fordybelse og undren.

Lonni Thostrup, kirke- og kulturmedarbejder og korleder ved Karlslunde Kirke og Naja 
Månsson, initiativtager til Børnetjenesten, tidligere kirke- og kulturmedarbejder, sanger og i 
dag selvstændig i Voice in Motion.



Modul On 3: Få børn og unge til at fortælle bibelhistorier, Anette Jahn, ‘Måle fortælleteater’

Sansefortælling er en ny metode, hvor minikonfirmander eller konfirmander ved hjælp af 
sansemotoriske greb fortæller en bibelhistorie på ryggen af en makker. Det er så rart og sjovt, 
at de får lyst til at lære historierne udenad og samtidig styrkes gruppens trivsel, og den 
enkeltes ensomhed modvirkes. 
På kurset lærer du at lede en sansefortælling, samt hvordan du får børn/unge til selv at 
genfortælle historierne. Du får adgang til undervisningsforløb omkring ensomhed, 9 
demonstrationsvideoer, som kan bruges direkte med de unge, og til de to videofortællinger Da Zakæus blev rig og 
Daniel i Løvekulen. Og du bliver sansefortælle-ambassadør, der kan udbrede kendskabet til materialet til dine kolleger. 

Historiefortæller og antropolog Anette Wilhjelm Jahn fra Måle Fortælleteater, som turnerer i landets kirker og 
skoletjenester med bibelfortællinger og i 2017 spillede Katharina Luther i 115 kirker. Forfatter til Sarahs første juleaften 
fra Bibelselskabet 2021.

Modul 0n 4: Religionsmødet i teori og praksis, Nikolaj Frøkjær-Jensen og Karen Huus

Du har måske nok opdaget, at vi lever i en multi-religiøs verden i dag. Mange indtryk og 
strømninger skyller rundt på jordkloden og rammer pludseligt ned i dit sogn. Hvordan kan 
vi som den stærke spiller i det lokale religiøse liv række ud og indgå i dialog eller 
samarbejde med andre? Hvordan er vi både troværdige og modige på én gang som kirke? 
Hvad kan DU gøre lokalt? Bliv klædt på til virkeligheden på denne workshop!

Nikolaj Frøkjær-Jensen, medstifter af IKON Danmark, underviser og international koordinator på 
Lutheran Theological Seminary i Hong Kong med tilknytning til Institute for Religion and Culture 
og Christian Study Center for Chinese Religion and Culture (1994-2006), Stiftspræst for Mission 
Økumeni og Religionsmøde Viborg Stift (2008-2017), sognepræst ved Erritsø kirke, Fredericia. 
Karen Huus er sognepræst ved Gellerup Kirke i Aarhus, der er kendt for et mangeartet og vidt 
forgrenet samarbejde med muslimer og andre med anden religiøs baggrund. Et sogn med en 
mangfoldighed af sprog, kulturer og religioner, og hvor folkekirken/kristendommen er mindretalsreligion.



Modul On 5: Ind i salmeskatten, Jørgen Kjærgaard, lektor i salmekundskab

Som kirke- og kulturmedarbejder er du sikkert ofte med til at introducere nye 
salmer og sange i menigheden. Men ægte fornyelse kræver jo også ægte kendskab 
til traditionen. Her får du chancen for en indføring i den salmetradition, som 
enhver fornyelse må forholde sig til både i omfang og kvalitet. Workshoppen vil 
dels give et kendskab til baggrunden for salmerne fra tidligere epoker, dels 
diskutere, hvordan traditionens salmer stadig kan og bør bruges meningsfuldt. 

Jørgen Kjærgaard er cand. theol., lektor i salmekundskab og liturgi, og har bla. udgivet Salmehåndbog I og II samt for 
nylig Liturgi 1-3, Grundbog til folkekirkens gudstjenester og kirkehandlinger.

Modul 0n 6: Nu ramler det da vist helt… - en workshop om demens, Benedikte Nygaard

Måske har du fra tid til anden oplevet en besøgsvært, der er kommet godt op i årene, og som 
pludselig ser ting, du ikke lige ser…? Eller måske er det ligefrem et af 
menighedsrådsmedlemmerne, der kommer til at gentage samme spørgsmål flere gange? Eller 
det er en gæst i din seniorcafe, der begynder at opføre sig upassende, og ikke kan ”se sig selv 
udefra”, men kommer til at falde igennem i selskabet? Eller det er måske en helt 4., du støder 
på i dit mangefacetterede arbejdsliv? Forklaringen kan være demens. Her får du en 
workshop, der kan klæde dig (dine frivillige) på til at vide, hvad der er på spil, når demens 
sætter ind, og hvordan du kan håndtere denne folkesygdom, der så ofte griber ind i 
arbejdslivet. 

Benedikte Nygaard er ergoterapeut og leder af Daghjem for demensramte i Silkeborg kommune, 
og har desuden undervist på Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i en årrække. 



Modul To 1
Kærlighedens ansvar 
- Ulrik Nissen, lektor, dr.theol

Hvad er kristen etik? 
Den kristne etik 
vokser ud af en 
dynamisk spænding 
mellem dens fire 
kilder: Bibelen, 
traditionen, fornuften 
og erfaringen. Med dette 
udgangspunkt kan den kristne etik 
grundlæggende betegnes som 
kærlighedens ansvar, som også er 
titlen på en bog af 
foredragsholderen, som blev 
udgivet i foråret 2022. Det 
udtrykker den kristne etik som en 
tredje vej mellem en almen og 
specifik forståelse og et kald til det 
kristne menneske om at være 
himmellys i verden. Hvad indebærer 
det i forhold til aktuelle 
udfordringer i samtiden? 
Foredraget knytter til ved både 
nyere og mere kendte eksempler fra 
såvel teologien som diskussioner i 
dagspressen for at drøfte, hvorfor 
en kristen etik er vigtig, og hvad den 
indebærer i dag. 

Modul To 2
Hvor er vi på vej hen?
-  Birgitte Kragh Engholm, sognepræst ved 
Sct. Matthæus kirke, Vesterbro, udvikler, 
fremtidsforsker og forfatter

Nye 
megatrends 
og nye 
adfærds-
mønstre dukker op, verden bliver 
en anden, og folkekirkens 
medlemmer bliver nogle andre. 
Hvis vi ønsker at udvikle 
folkekirken i en fremtidsgodkendt 
retning, er det vigtigt, at vi lærer at 
læse fremtiden. Ikke så vi kan være 
folkekirke på tidens betingelser, 
men så vi ved, hvordan vi bedst kan 
være det på fremtidens vilkår.  

Så hvilke bevægelser er sat i gang? 
Hvordan påvirker de folks adfærd, 
ønsker og behov? Hvad er vigtigt at 
vide og forstå, hvis vi også i 
fremtiden vil være folkets kirke? 

Hold på hat og briller, workshoppen 
bliver en tour-de-force, der vil gøre 
dig som kirkekulturmedarbejder 
klar til fremtiden.

Modul To 3
Folkekirken blandt verdens kirker 
- Jacob Egeris Thorsen, lektor i teologi

Hvordan tager 
Folkekirken sig 
ud, når man kigger 
på den med de 
globale briller?

Jakob Egeris Thorsen er lektor i 
teologi ved Aarhus Universitet, hvor 
han underviser i diakoni og i 
missionsteologi. 

Han skrev ph.d-afhandling om 
karismatiske vækkelsesbevægelser i 
Latinamerika, og han forsker bl.a. i 
kristendommens globalisering og 
betydningen af denne for teologi og 
kirkeliv både ude og hjemme. 

Jakob sidder desuden i 
uddannelsesudvalget for 3K-
uddannelsen ved Via University 
College (på Diakonhøjskolen).



Praktiske oplysninger:
Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 2023 planlægges af Kirkekultur.nu i samarbejde med FUV

Hvor:
Vingsted Hotel- og Konferencecenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Hvornår:
30. maj - 1. juni

Pris:
5.250 kr. for enkeltværelse / 4.850 kr. for dobbeltværelse.
6.250 kr. / 5.850 kr. hvis du ikke er medlem af Kirkekultur.nu
Tilmelder du dig inden 1. marts, sparer du 300 kr. (gælder kun medlemmer).

Hvordan:
Tilmelding via www.kirkekultur.nu fra 16. januar - 30. april.
Ved tilmelding skal du vælge værelsestype, to moduler + et afsluttende foredrag og evt. bustransport.
Modulerne bliver lukket for tilmeldinger i takt med, at de bliver fyldt op.


