
Program for etterutdanningsdagene 4. – 6. oktober 2021 

Quality Airport Hotel, Stjørdal 

 

4. oktober 

Fagforeningsmøter  

Lunsj 

14.00  Åpningsgudstjeneste m/nattverd i Værnes kirke.      

 Preken: Preses Olav Fykse Tveit.  

16.00 Åpning og velkomst ved biskop Herborg Finnset 

16.15 Hovedforedrag – Åste Dokka.               

 Født sånn eller blitt sånn? Teologisk antropologi.  

17.00 Pause med litt pausemat 

17.30 Presentasjon av nye medarbeidere i Nidaros i løpet av 2020 og 2021. Biskop Herborg. 

 

17.40 Respons og samtale i plenum.  

 

18.30 Pause  

 

20.00 Middag 

 

5. oktober 

08.30  Kort morgenbønn/gudstjeneste i Stjørdal kirke, Kimen.       

09.15 Dagens hovedforedrag. Biskop Herborg Finnset.      

 Tema: Guds skaperverk vårt hjem. Mellom klimasorg og håp. 

 Summegrupper  

 

10.30 Presentasjon av LHBT – rapporten. Å være en sak. Arne Grønningsæter    

12.00 Lunsj 

14.00 Seminarer.     

 Prest på TV 
Magne Vik Bjørkøy og Jon Ola Lien 

 

Tiden med pandemi har vist oss at kirken må være klar til å forkynne digitalt. Også i 

en vanlig hverdag treffer vi stadig større del av menigheten vår via sosiale medier. Å 

forholde seg til et kamera, og å snakke til et publikum som vi ikke ser foran oss, blir 

derfor en del av hverdagen. Det trengs kunnskap og trening for å være en naturlig 

formidler i TV-ruta. 



Bispedømmets kommunikasjonsrådgiver Magne Vik Bjørkøy arbeidet i flere år foran 

TV-kamera i NRK. TV-produsent Jon Ola Lien har enda flere års erfaring fra å være 

bak kamera og produksjonspult. Sammen inviterer de til en workshop, med både 

teori og praktisk trening.      

 

 Prestefigurene i film og litteratur 
Journalist i Vårt Land Alf Ketil Walgermo 

    

 Sokneprestens rolle, oppdrag og mulighet i morgendagens kirke. 
Fredrik Saxegaard, Førsteamanuensis i praktisk teologi, MF 

 

Samvirke og møte mellom embete og råd, mellom den ordinerte tjeneste, lokalt 

tillitsvalgte og frivillige medarbeidere er et viktig og gjennomgående knutepunkt i 

hele vår kirkeordning. Det pågående organiseringsarbeidet i Den norske kirke har 

imidlertid satt parentes omkring prestens rolle og «ledelse på lokalt arbeidssted» 

(hovedrapporten s. 7, 17), selv om et bærende premiss er at nettopp det 

lokale/soknet er grunnenheten i kirken (hovedrapporten bla. s. 15).  

I en situasjon preget av usikkerhet og endring på mange plan vil dette seminaret 

belyse hvordan en kan bidra til gode ledelsesprosesser, hvordan den lokale presten 

kan arbeide med å skape bevegelse og retning i soknet som helhet, prøve å bygge 

bro mellom rådsmedlemmer, kolleger og frivillige, og samtidig arbeide med egen 

pastoral spiritualitet og rolle.  

 

 Hva har pandemien gjort med deg som menneske, teolog og 
prest? 
Domprost Ragnhild Jepsen og prester fra Nidaros domprosti. 
 
Som prester og teologer vil vi være tilstede med trøst og håp, og i alle livets 
situasjoner. Tida med pandemi har gjort at vi ikke har kunnet møte mennesker 
slik vi er vant til. Begrensninger på samvær og møteformer har utfordra 
hvordan vi kan utføre vårt arbeid og hvordan vi forkynner. Seminaret tar sikte 
på å dele erfaringer fra tida som har vært, og utforske om erfaringene har lært 
oss noe vi kan ta med videre i vår tjeneste. Tenker vi nytt om hvordan vi 
forkynner – og hva vi forkynner? Hvordan kommer vår pandemierfaring til 
uttrykk i møte med enkeltmennesker og menighet? 
 

 Unge voksne i Trøndelag – Hvem er de, hvor i livet er de og 

hvordan kan vi møte dem der de er?  
Aud Kristin Saltvik Aasen og Christina Ludvigsen 

 

Medlemstallene i Dnk viser at unge voksne er den gruppa som i størst grad 

"forsvinner" fra kirka vår. Hvem er dagens unge voksne, hvor i livet er de og hvordan 

kan vi møte dem der de er? Er det mulig å være kirke for unge voksne i Nidaros? 

Hvordan kan vi i Nidaros la oss inspirere av andres kunnskap og erfaringer? 

I dette seminaret vil du møte ulike personer som kan mye om dette.  



• En forsker – Hvem/hvordan er unge voksne i Trøndelag?              

Professor dr. med/leder HUNT forskningssenter Steinar Krokstad  

• En prosjektleder - Hva har de lært i St. Jakobs kirke i Bergen?    

 Susanne Feste Ingebrigsten. St. Jakobs kirke i Bergen. 

• En 30-åring – Hvordan er livet som ung voksen?  Ranveig Svanholm 

• En studentprest – Hva er behovene? Lena Risnes          

 

Det blir innlegg, panelsamtale og plenumsamtale.  

Samtaleleder - Håkon Olaussen.   

 

 Salmekunst som tradisjon, brudd og arbeid. 
Ingrid Brækken Melve.  

 

Synge, kjempe, gråte, lengte - salmekunst som tradisjon, brudd og arbeid.  

 Om å synge og skrive salmer i vår tid.  

   

16.30  Pause med mulighet følgende aktiviteter:  

 Nyskapende tekstilkunst – presentasjon av kirketekstilene i Kimen.              

Ragnhild Rønning og Bjørg Eigard 

 Ledet vandring i nærområdet 

19.30  Festmiddag.  

 

6. oktober 

08.30   Kort morgenbønn/gudstjeneste i Stjørdal kirke, Kimen.  

09.15   Dagens hovedforedrag. Preses Olav Fykse Tveit.     

  Tema: Prostens rolle og pastoral ledelse i ny kirkelig organisering 

11.00  Biskopenes time.                                                                                                                                                                  

Hovedtema: Arbeidsmiljø og likestilling.    

12.00  Lunsj 

14.00  Avslutningsgudstjeneste i Stjørdal kirke.                                         

Preken: Biskop Herborg Finnset 

15.00  Slutt 

   


