
 

 

 

Kjære kolleger! 

 

 

 

Informasjon om Nordisk homiletisk nettverk, konferanse 19. – 20. august 2021 

Teologi skaper forkynnelse skaper teologi  

Hvordan forkynne teologisk reflektert i møte med menneskers betydningsfulle erfaringer i livet? Hva 

forstår vi egentlig med teologi i denne sammenhengen, og hvordan gir den seg uttrykk i 

forkynnelsens praksiser?  

Etter en periode med søkelys på kommunikasjon og tilhørere er det flere homiletiske forskere som 

igjen retter oppmerksomheten mot forholdet mellom forkynnelse og teologi. På 

nettverkskonferansen denne gangen vil vi ta opp tråden og reflektere om teologisering i forkynnelsen 

-  om hvordan forkynnelsen skaper teologi og teologi skaper forkynnelse.  

Til konferansen inviteres kolleger som arbeider med forskning og undervisning i homiletikk i Norden. 

Prester, studenter og andre som er interesserte i homiletikk, ønskes også velkommen.   

Hovedinnledere på konferansen blir: 

Marlene Ringgaard Lorensen, studieleder og lektor i praktisk teologi ved Det teologiske fakultet ved 

Universitet i København. 

David Schnasa Jacobsen, professor i homiletikk ved Boston University School of Theology og leder for  

Prosjektet “Homiletical theology” (deltar digitalt). 

Marius Timmann Mjaaland, professor religionsfilosofi og systematisk teologi ved Teologisk Fakultet 

ved Universitetet i Oslo.  

I tillegg til dette ønsker vi å få innblikk i bredden av homiletisk forskning i de nordiske landene nå for 

tiden.  I den forbindelse inviterer vil til fremleggseminar som enten kan knyttes til konferansens 

overordnete tema, eller som presenterer homiletiske forskningsprosjekter som er gjennomført eller 

er under arbeid. Presentasjoner kan gis fra kollegaer som arbeider med forskning eller undervisning i 

homiletikk, PhD-studenter, master-studenter eller andre interesserte. Forslag til fremlegg (paper) på 

maks 250 ord sendes til Linn Sæbø Rystad linn.s.rystad@mf.no  innen 15. mai 2021. Seminarene 

holdes i utgangspunktet på de nordiske språk. 

Vi ser frem til gode konferansedager på ærverdige Terminus Hotell i Bergen. Vi håper korona-

situasjonen tillater fysisk gjennomføring. Hvis det ikke skulle bli mulig, satser vi på digital 

gjennomføring med noe forenklet program.  

Pris på konferansen: 1250,- Nkr inkludert lunsj begge dager.  

mailto:linn.s.rystad@mf.no


I tillegg kommer overnatting. Konferansen har avtale med Terminus som tilbyr overnatting og frokost 

for kr 1210,- Nkr pr natt for enkeltrom, og 1410 Nkr pr natt for dobbeltrom – ved bestilling, oppgi 

bestillingskode 4416152 eller "Nordisk homiletisk konferanse".  

Vi legger opp til felles middag på torsdagen som dekkes av den enkelte. 

Mer informasjon og detaljert program vil bli sendt ut etter hvert.  

 

Med vennlig hilsen  

Føresteamanuensis i praktisk teologi MF, Linn Sæbø Rystad  

Professor i praktisk teologi MF, Tone Stangeland Kaufman  

Kirkefagsjef i Bjørgvin bispedømme, Tore Skjæveland 

Universitetslektor i praktisk teologi og MF KOM-leder Inge Westly  

  

 

 

Vedlegg: Foreløpig program  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Foreløpig program 

 

 

Torsdag 19. august  
 

9.30-10 Registrering og kaffe 

10-10.15 Velkommen og introduksjon til konferansen og tema 

10.15-12 Key note 1:  

12-13.30 Lunsj 

13.30-15 Key note 2:   

15-15.30 Pause – bevertning  

15.30-17.15 Paper-presentasjoner 

18.00 Sightseeing og gudstjeneste 

19.30 Middag  

 

Fredag 20. august  
 

08.30 - Morgenbønn 

9-10.30 Key note 3:  

10.30-11 Pause - kaffe 

11-12.30 Panelsamtale 

12.30 Lunsj 

13.30 Nordisk homiletisk nettverksmøte, se egen dagsorden  

14.30 Sightseeing for dem som ønsker  

 


