
Hvordan bygger vi kirke i Norden i det 21. århundredes markedsorientering? 

 
Nordisk kirkeretskonference 23. – 25. august 2015 i Roskilde, Danmark 

 

Konferencen arrangeres af det nordiske økumeniske netværk om kirkeret i samarbejde med Selskab 

for Kirkeret, Kirkeministeriet, Roskilde Universitet samt Roskilde Stift. Vi glæder os til at byde 

hjerteligt velkommen til dage med faglig nysgerrighed og gensidig inspiration.  

Konferencen åbnes søndag 23. august kl. 18.15 i Konventhuset, Roskilde Domkirke. 

Vi inviterer også til søndagsudflugt d. 23. august i det sjællandske højsommerlandskab: Mulighed 

for at deltage i gudstjeneste i Roskilde Domkirke kl. 10 og rundvisning i domkirken fra kl. 11.30. 

Vi besøger Skt. Bendts Kirke og fælleskrematoriet i Ringsted samt Fjenneslev Kirke og kirkegård. 

Temaer på konferencen mandag 24. og tirsdag 25. august på Roskilde Universitet:  

 Fra kristen velfærdsstat til sekulariseret markedsteologi. 

 Styring af en ideel netværksorganisation mellem offentlig og privat, mellem frivillig og 

ansat, mellem regel og praksis. 

 Overvejelser om styreform hos en nordisk mindretalskirke i lyset af forskellige nordiske 

flertalskirke-modeller.  

 Hvilken betydning har historiske traditioner, national identitet, sociale forhold, politiske 

styringsforhold og konfession for en flertalskirkes eller et minoritets-trossamfunds interne 

struktur? 

 Aktuelle virkemidler for å skape en helhetlig kirkeorganisasjon for den norske kirke  

 Case – analyse: hvordan og af hvilke instanser afgøres konflikter, der opstår mellem 

ledelsesniveauerne?  

 Statens rolle i fremtidens nordiske folkekirke.  

Konferencen afsluttes tirsdag 25. august kl. 16.30.  

 

Tilmelding og booking af hotel senest den 12. maj 2015 

Tilmelding til konferencen sker ved betaling af konferenceafgift 1081 DKK.  Konto og Reg. nr. 

9692 0009104860. IBAN nr.: DK1830000009104860. Swift-BIC: DABADKKK – tilføj venligst dit 

fulde navn. Desuden bedes du sende en mail til kmhad@km.dk emnefelt ”Deltagelse i konference” 

indeholdende; navn, adresse, jobposition og mailadresse.   

Deltagelse i søndagsudflugten koster 250 DKK, der betales sammen med konferenceafgiften. 

Der er forhåndsreserveret værelser på Hotel Prindsen i Roskilde i perioden 22.-26. august. Se mere 

om hotellet på www.prindsen.dk. Enkeltværelse koster 895 kr. pr. nat.  

Deltagerne skal selv booke værelser ved mail til info@prindsen.dk. Oplys venligst ved booking 

følgende: Dansk Selskab for Kirkeret. Reservationsnummer # 192 965 - Dato(er) for ankomst og 

afrejse - Navn, Adresse og telefonnummer. Betaling sker ved ankomst.  

Deltagere sørger selv for transport til og fra Roskilde, Danmark.  

Detaljeret program vil blive udsendt efter tilmeldingsfristens udløb. 

Har du spørgsmål om programmets indhold, så kontakt Lisbet Christoffersen lic@ruc.dk.  

Har du spørgsmål om logistik eller andet, så kontakt Kristian M. Rasmussen kmhad@km.dk  



Medvirkende  
 

Christian Alsted 

Biskop, De Nordiske Metodistkirker  

Svend Andersen  

Professor i teologisk etik, Aarhus Universitet, formand for Dansk Selskab for Kirkeret 

Jens Torkild Bak 

Domprovst, Ribe Stift  

Lisbet Christoffersen  

Professor i Religion, Ret og Samfund, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet 

Pernille Esdahl  

Kontorchef, Kirkeministeriet, København  

Peter Fischer-Møller  

Biskop, Roskilde Stift  

Jákup R. Hansen  

Lektor i teologi, Færøernes Universitet  

Hjalti Hugason  

Professor i kirkehistorie, Islands Universitet  

Hans Raun Iversen 

Lektor i praktisk teologi, dr.h.c. Københavns Universitet  

Jens Petter Johnsen  

Kirkerådet i Norge 

Jyrki Knuutila  

Professor i praktisk teologi, Helsinki Universitet  

Niels Kærgård  

Professor i jordbrugsøkonomi, Københavns Universitet 

Kjell Å. Modéer  

Seniorprofessor i retshistorie, Lunds Universitet 

Ingrid Vad Nielsen  

Ekspeditionschef, leder af kirkeafdelingen, Kulturdepartementet. Norge   

Lise Paulsen- Galal  

Lektor i kulturmødestudier, Roskilde Universitet.  

Ulla Schmidt 

Professor i praktisk teologi, Aarhus Universitet 

Ola Sigurdsson  

Professor i tros - og livsåskådningsvetenskap, Göteborgs Universitet  

Bent Meier Sørensen  

Professor, Dept of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School 

Johan Tyrberg 

Biskop, Lund  

 

Ikke alle medvirkende er på listen – forbehold for mindre ændringer.   


