LANDSKONVENT - RELANCERING
Landskonvent er unikt. Og det giver et løft!
Kort efter sommerferien og lige før det for
alvor går løs i efteråret.
Komitéen er ny. Efter 25 år er det tid for en
relancering. Det er vores ambition at gå i
dybden, og samtidig samle så bredt som
overhovedet muligt.

Frugtbar
kirke

Alle organisationer og netværk har deres
interne møder. Landskonvent er i særklasse.
Her har vi et fælles mødested. Måske det er
derfor, det er så muntert og inspirerende?
Robert Strandgaard Andersen, Hjordkær; Simon
Møller Olesen, Borris; Mikael Holst Kongensholm,
Hinge; Per Damgaard Pedersen, Kolding.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
Indbydere:

Dansk Bibel-Institut, København
Menighedsfakultetet, Århus

Sted:

Børkop Højskole, Ågade 3, 7080
Børkop

Tilmelding: Mail sendes til mf@teologi.dk
med angivelse af navn, adresse
og telefonnummer og eventuelt
tjenestested.
Pris:

300 kr. Beløbet indbetales senest
fredag den 9. august 2019
Reg. Nr. 9570, kontonr. 8177600.
Navn angives ved betaling.
Arbejdsløse teologer samt
tjenstgørende præster på
Bornholm og Færøerne deltager
gratis.

Indbudte:

Landskonventet er åbent for
teologer og præster i evangelisklutherske kirker og menigheder,
for hvem Bibel og Bekendelse
har en positiv klang.

Landskonvent for præster og teologer
Mandag den 26. august 2019
På Børkop højskole – Indre Missions
Højskole

FRUGTBAR KIRKE
I det pastorale arbejde er vi gartnere i en have.
Menigheden er ”Guds have”. Nogle sår,
andre vander, og Gud giver væksten. Det er et
realistisk billede. En gartner kan og skal gøre
en indsats. ”Jordbunden” spiller dog også en
rolle. Menneskers indstilling og reaktion er
ikke ligegyldig. Det er ”vejret” heller ikke.
Guds Ånd, der giver væksten, er
altafgørende.

Efter en lækker middag og en dejlig
gudstjeneste er der dåb på menuen. Vi vil se
på dåben som positiv anledning til at
forkynde ind i menneskers liv. Hvordan kan
vi være medvirkende til at dåben og
kontakten til dåbsfamilien bærer frugt? Tre
korte oplæg vil give os inspiration og
udfordring til eftertanke og til
gruppesamtalen bagefter.
PROGRAM

OM PROGRAMMET

9:30 – Ankomst og kaffe/rundstykke

I midten af konventet er der en
GUDSTJENESTE. Temaet er vintræet og
grenene, og der er nadver og mulighed for
forbøn.

9:50 – Velkomst, ved Simon Olesen
10:00 – Frugtbar kirke – erfaring, eksegese og
eftertanke
Foredrag ved Peter Tingleff med
efterfølgende gruppesamtaler
12:00 – Middag
13:15 – Gudstjeneste i Gauerslund kirke
14:45 – Kaffe

PETER TINGLEFF har udspillet om
formiddagen. Han er interessant, fordi han
har en særlig erfaring. Siden 2011 har han
opholdt sig et spændende sted: Nemlig i
Roskilde og i ”midten”.
Roskilde er et stykke helt almindeligt
kirkeligt-ukirkeligt Danmark. Og ”midten” er
det reflektoriske mellemrum, der ligger midt
mellem trossandhederne på den ene side og
på den anden side de mange forskellige
praktiske handlinger vi foretager, for at åbne
adgang ind i troen for mennesker.

“

KIRKE PÅ VEJ startede med en længsel
efter, at evangeliet planter sig i menneskers
liv.”

15:00 – TED TALK: Dåben som missional
mulighed. Efterfølgende gruppesamtaler
Drop in dåb ved Jesper
Fodgaard
Dåbssamtalen ved Niels Jørn
Fogh
Opritualisering ved Peter
Glistrup
16:40 – Nyt og orientering
17:00 – Sandwich

