
DOBBELTFOREDRAG  
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Læs mere på www.dobbeltforedrag.dk, www.krogsdal.dk eller 
www.skovsted.dk. Anbefalinger nedenfor. 
 
 

 PRÆSTEN OG KÆTTEREN  
- om Folkekirken og den moderne, søgende dansker 

 
Præsten og Kætteren er et utraditionelt, karikeret, tankevækkende og debatskabende 
dobbeltforedrag om den etablerede folkekirke og "folkereligiøsiteten". 
De to foredragsholdere indtager hver sin provokerende yderposition, og foredraget bliver på den 
måde en dialog, en diskussion eller måske ligefrem et skænderi ...  
Folkekirkepræsten møder den nyreligiøse "kætter". Men hvad kommer der egentlig ud af deres 
møde? Hvor skiller vandene? Kan de mødes? Og hvor står du? 
Foredraget er sagligt, men samtidig let tilgængeligt, sjovt og underholdende. 
 
 

 MÅ LIVET GØRE ONDT?  
- om livet på godt og ondt  

 
Endnu et debatskabende og øjenåbnende dobbeltforedrag, dette om det moderne menneskes 
forhold til den eksistentielle smerte og den grundlæggende erkendelse, at livet en gang imellem 
gør ondt. 
De to foredragsholdere indtager hver sin provokerende yderposition, og foredraget bliver på den 
måde en dialog, en diskussion eller måske ligefrem et skænderi ...  
Den ene siger: "Livet skal gøre ondt en gang imellem. Hvis vi prøver at springe smerten over, lever 
vi ikke "rigtigt". Krisen og sorgen er en nødvendig del af livet." 
Den anden siger: "Hvad er det for en tung, gammeldags livsholdning? Livet er for kort til smerte. 
Hvorfor ikke "afskaffe" smerten overalt, hvor vi kan?" 
Foredraget foregår som en dialog mellem de to foredragsholdere og handler om de lette løsninger 
og den overfladiske lykke, som så mange tilbyder os. Bagefter debat om det værdifulde i et 
menneskes liv. Foredraget er sagligt, men samtidig let tilgængeligt, sjovt og underholdende. 
 
 

 COACHING OG/ELLER KRISTENDOM  
- Kritisk dobbeltforedrag om coaching 

 
Et aktuelt foredrag om forsider og bagsider ved coaching-kulturen. Coachingbølgen, 
selvudviklingskulturen og uendelige former for terapi har indtaget vores tid. Med dette foredrag 
vil vi opfordre til debat om fordele og ulemper ved psykologiseringen af mennesket.  
Foredraget holdes som en dialog mellem Morten Skovsted og Iben Krogsdal, der i 2009 afsluttede 

http://www.dobbeltforedrag.dk/
http://www.krogsdal.dk/
http://www.skovsted.dk/


en ph.d. om coaching på Teologisk fakultet i Århus. Iben har optrådt adskillige steder i medierne 
med sin kritik af coachingkulturen, på bl.a. DR2, P1 og dagblade.  
De to positioner står stejlt overfor hinanden og afslører vidt forskellige tilgange til livet og 
mennesket.  
Coachen hævder: Det kan altid blive bedre! Og du er altid mere, end du tror du er. Du kan skabe 
dit eget liv, og du kan finde uanede kræfter inde i dig selv! Dyrk det positive og se muligheder i 
stedet for problemer. På den måde bliver dit liv ægte win-win. 
Kritikeren og præsten indvender: Livet er også win-loose, blandt andet fordi det ofte kan blive 
meget værre, end det er. Og livet skabes ikke kun indefra men kommer også til mig udefra, som en 
gave og ikke kun som produkt af mine egne evner. Og så vil jeg have lov til at være negativ og sur, 
når der er en god grund til det! 
Skal de kun skændes eller kan de mødes i en fælles forståelse af, hvor meget mennesket magter i 
livet? 
 
ANBEFALINGER 
 
Med glimt i øjet og spændende argumenter; med en hurtig replik og grundig indsigt førte præsten 
Morten Skovsted og "kætteren" Iben Krogsdal sine tilhørere ind i en lang række væsentlige emner 
og overvejelser om kristendom og kirke i forhold de tanker, der rører sig i os og i tiden. En på én 
gang munter og særdeles tankevækkende aften - der både i indhold og form er utraditionel og 
øjenåbnende.  - Jette Langgaard, sognepræst i Thyregod sogn 
 
Et blændende, underholdende dialogfordrag om den etablerede folkekirkes vilkår i en moderne 
verden. Alle, der gerne vil opleve et sjovt foredrag med bid i, og som også ønsker indsigt i aktuelle 
folkekirkelige emner, kan begynde her. - Inge Maibom, sognepræst i Ballerup 
 
En uforglemmelig aften, hvor vi som tilhørere fik rusket op i fastgroede meninger af det elegant og 
drilsk diskuterende ægtepar ... vi mødte et engagement, der ikke kunne andet end udfordre og tirre 
os som tilhørere - Jakob Fløe Nielsen, provst i Salling 
 

En fantastisk aften - I er bare gode; skarpe, vidtfavnende, sjove, I har en god udstråling og fed 

vibration imellem jer (og det er altså ikke uvæsentligt) - Tine Baarts Andsager, sognepræst i 

Aabenraa sogn 

 

PRIS 

Fra 5200 kr + transport, afhængigt af sted og sammenhæng. 

Humanitære, sociale og velgørende foreninger er velkomne til at forespørge på særlige tilbud. 

 

KONTAKT 

morten@skovsted.dk eller iben@krogsdal.dk eller 86 22 02 30 eller 28 30 41 11. 
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