Kirkehøjskole
i Sønderjylland
2017-2018

Velkommen til Kirkehøjskole i Sønderjylland!

Program

Kirkehøjskole i Sønderjylland er et unikt tilbud til dig, der er kom-

Fredag den 27. oktober 2017

met på sporet af Jesus og gerne vil lære ham bedre at kende ud

16.00

Kaffe

fra de bibelske skrifter. Du er måske glad for gudstjenesten og

16.30

Findes der en kristen levevis? Hvad indebærer det at leve et

det kristne fællesskab og læser jævnligt i Bibelen. Men du længes

kristent liv? Hvad siger de bibelske skrifter? Hvad siger den luther-

efter noget mere! Du er sulten efter en dybdegående, relevant

ske tradition? Hvordan gør man en sådan etik gældende i dagens

og livsnær undervisning, så du kan blive opbygget og klogere på

Danmark? To lektioner ved lektor Jeppe Bach Nikolajsen fra Me-

troen og livet med Gud.

nighedsfakultetet

Kirkehøjskolen er teologi for det vågne lægfolk, men du behø-

18.15

ver ikke køre til hverken Aarhus eller København for at være med,

19.00

Aftensmad
Hvad er en diakonal profil? Hvordan får vi det på kirkens

for kirkehøjskolen rykker tæt på og afholdes i Sønderjylland. Det

dagsorden? Diakoni er kommet på kirkens dagsorden, men hvad

er nemlig præsten og professoren, der rykker ud for at give dig

kendetegner diakoni? Hvad er forskellen på almindeligt socialt

indsigt, perspektiv og udrustning til at leve som kristen i dagens

arbejde og diakoni? Det udfoldes med udgangspunkt i, at Jesu

Danmark.

tjeneste havde en klar diakonal profil. To lektioner ved sognepræst

Kirkehøjskolen afholdes som et pilotprojekt af en række præster i Sønderjylland samt af undervisere fra Menighedsfakultetet
i Aarhus. Kirkehøjskolen forløber over fem fredage i vinterhalv-

Heine Holmgaard
20.45
Sted

Afrunding og kaffe
Missionshjemmet, Klintvej 2, Hjordkær, 6230 Rødekro

året 2017-2018, og hver gang vil både en lokal MF-præst samt en
underviser fra Menighedsfakultetet søge at føre dig dybere ind i
troens og teologiens verden fordelt på to lektioner til hver. Du har

Fredag den 17. november 2017

mulighed for at være aktivt med og bidrage med spørgsmål og

16.00

Kaffe

kommentarer.

16.30

Mission i nærområdet. Missionsbefalingen handler om din

Velkommen til en unik mulighed for at få større indsigt og

nabo og din by. Den er ikke kun en udfordring til at bringe evan-

blive opbygget i troen!

geliet til fremmede folkeslag. Den handler også om at krydse
grænsen til dem, der er tæt på os, men er meget langt væk, fordi
de lever deres liv på en helt anden måde. To lektioner ved fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen fra Menighedsfakultetet
18.15
19.00

Aftensmad
Apologetik. At forsvare sin tro med rationelle argumenter.
Guds åbenbaring står over fornuften, men i mødet med ikke-troende må vi som kristne ved hjælp af fornuften forsvare os mod
angreb, misforståelser og forkerte antagelser. Ved at afgrænse

Sognepræst

Fakultetsleder for

Jørgen Jørgensen,

Menighedsfakultetet,

Aabenraa

Thomas Bjerg Mikkelsen

fornuftens område kan vi give plads til både den åbenbarede og
den skjulte Gud. To lektioner ved sognepræst Stefan Søndergaard
20.45
Sted

Afrunding og kaffe
Broager Sognegård, Storegade 1, 6310 Broager (sydøst for
kirken)

Fredag den 5. januar 2018

korsfæstede Kristus, siger Paulus, og folkekirkens gudstjenester

16.00

Kaffe

har en tekstrække, der holder os fast på netop det. At snakke

16.30

1 Mos 1-11 - myter eller historie? De første 11 kapitler i Bibelen,

om Jesus er dog ikke det samme som at prædike Kristus. Nok er

Urhistorien, er centrale for at forstå det kristne budskab om Gud

han et forbillede, men han er meget mere end det. I ham får vi et

og mennesker. Men disse kapitler betegnes ofte som myter. Vi vil

glimt af den usynlige Gud, og ved ham rækkes vi forsoning med

analysere udtrykket myte og drøfte forholdet mellem Urhistori-

Gud. To lektioner ved sognepræst Robert Strandgaard

en og de ikke-bibelske myter om skabelsen og syndfloden samt

20.45

se, hvordan Urhistorien selv vil forstås som en beretning om per-

Sted

Afrunding og kaffe
Missionshjemmet, Klintvej 2, Hjordkær, 6230 Rødekro

soner og hændelser i menneskets tidligste historie og ikke som
myter. Lektion ved lektor Carsten Vang fra Menighedsfakultetet
Velsignelsen (4 Mos 6,23-27) Ved gudstjenester i folkekirken

18.15
19.00

Fredag den 2. marts 2018

lyder den aronitiske velsignelse. Denne velsignelse er den ældste

16.00

Kaffe

bibeltekst overhovedet, som er fundet arkæologisk. Hvad vil det

16.30

Menigheden i Ny Testamente. »Guds menighed er jorden stør-

sige at velsigne, og hvad betyder de tre sætninger i velsignelsen?

ste under«, synger vi. Andre gange tænker vi måske snarere, at

Hvad laver en velsignelse fra Det Gamle Testamente i gudstjene-

den er en af dens problemer, sådan som kristne kan opføre sig. Vi

sten? Lektion ved lektor Carsten Vang fra Menighedsfakultetet

finder denne dobbelthed i beskrivelsen af de første menigheder i

Aftensmad

Ny Testamente. Vi stiller skarpt på, hvad Ny Testamente siger om

Spejlinger mellem 1. Mosebog 1-3 og Johannes’ Åbenbaring

Kristi menighed. Hvad gør en forsamling af mennesker til en me-

20-22. Hele virkeligheden hænger som en tøjsnor mellem ska-

nighed? Er der nogen ideel form for menighed? To lektioner ved

belsen (1. Mos 1-3) og nyskabelsen (Åb. 20-22). Flere temaer går

20.45
Sted

lektor Morten Hørning Jensen fra Menighedsfakultetet

tydeligt igen og skaber perspektiv over det liv, som vi lever et sted

18.15

mellem de to afgørende punkter i verdenshistorien: skabelsen og

19.00

Aftensmad
Et gaveorienteret liv. Det kristne menneske er kaldet til at leve

nyskabelsen. To lektioner ved sognepræst Erik Holmgaard

i et fællesskab, hvor tro og tjeneste går hånd i hånd. Alle er kalde-

Afrunding og kaffe

de til at være med og bære med. Gud kalder aldrig til en opgave,

Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke, Storegade 93, 6100

som han ikke samtidig udruster til. Den udrustning hedder nåde-

Haderslev

gave. Hvordan finder vi vores plads i fællesskabet, og hvordan får
vi fællesskabet tunet ind, så der bliver plads til mangfoldigheden?
To lektioner ved sognepræst Jørgen Jørgensen

Fredag den 2. februar 2018
16.00

Kaffe

16.30

Trosbekendelsen: Troen på Gud Fader, Søn og Helligånd
At Gud er treenig er vel for de fleste kristne en selvfølgelig kundskab, men måske også noget spekulativt, som det er svært at
forholde sig til. Vi vil derfor grave lidt ned i, hvad treenigheden betyder for troen og se på, hvorfor det netop var troen på en treenig
Gud, der blev kernen i de første kristnes trosbekendelse. To lektioner ved professor Asger Chr. Højlund fra Menighedsfakultetet

18.15
19.00

Aftensmad
Jesus som hovedhjørnesten og snublesten. Vi prædiker den

20.45
Sted

Afrunding og kaffe
Missionshjemmet, Klintvej 2, Hjordkær, 6230 Rødekro

Undervisere på Kirkehøjskolen

Jeppe Bach Nikolajsen (f. 1978) Lektor i Missionsteologi og Systema-

Erik Holmgaard (f. 1968) Sognepræst v. Sankt Severin Kirke, Gl. Ha-

tisk Teologi, ansat på Menighedsfakultetet i 2007. Ph.d. Har forsket

derslev Sogn siden 2011. Cand.theol.; erfaren bibelunderviser, bl.a.

i forskellige aspekter af kirkens rolle i det pluralistiske samfund og er

som bibelskolelærer og rejsepræst gennem en årrække. Er meget

optaget af religionsfrihed. Har udgivet bøgerne: National kristendom til

optaget af, hvordan man kan undervise og forkynde, så det på samme

debat, Missional kirke i et pluralistisk samfund, Kirke og øvrighed i et plu-

tid er både bibelsk, dybt, enkelt og livsnært. Forfatter til Fordi orkanen

ralistisk samfund samt Kirkens rolle i et pluralistisk samfund. Redaktør af

kommer – Fundament der fastholder.

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke.
Asger Chr. Højlund (f. 1951) Professor i dogmatik, ansat på MenighedsHeine Holmgaard (f. 1963) Sognepræst i Bedsted siden 1993. Er opta-

fakultetet siden 1979. Har særligt forsket i Luthers teologi, men også i

get af diakoni og har gennem 25 år været i bestyrelsen for Foreningen

kirkens lære om Kristus gennem tiderne og i Søren Kierkegaards tanker

Agape. Har skrevet bogen At give det videre om menighedsdiakoni.

og er optaget af kirkens og troens forhold til verden. Forfatter til bl.a.
Urimeligt godt nyt. Luthers reformatoriske opdagelse og dens konsekvenser.

Robert Jens Strandgaard Andersen (f. 1969), cand. theol. og sogThomas Bjerg Mikkelsen (f. 1977) Fakultetsleder på Menighedsfa-

nepræst i Hjordkær i syv år. Var i en årrække underviser i Tanzania på

kultetet siden 2015. Uddannet cand.mag. i dansk sprog og litteratur.

både Brødremenighedens Bibelskole i Sikonge og universitet i Mbeya.

Redaktør og leder af Forlagsgruppen Lohse (2003-2009) og generalsekretær i Indre Mission (2009-2015). Formand for Evangelisk Alliance og
Kristelig Handicapforening.
Morten Hørning Jensen (f.1972) Lektor i Ny Testamente, ansat på
Stefan Klit Søndergaard (f. 1963) Sognepræst i Broager Kirke kendt

Menighedsfakultetet i 2009. Ph.d. Har særligt forsket i forholdene i

for sine tvillingtårne og figurgruppe med Sankt Jørgen og dragen.

Galilæa på Jesu tid og er optaget af, hvordan begrebet ’evangelium’

Har arbejdet med vidensdeling mellem præster på internettet og

skal forstås i Markusevangeliet. Redaktør af tidsskriftet ’TEL’, der ud-

inddrager gerne populærkulturens sange, digte og fortællinger i

gives af Selskab for Bibelsk Arkæologi, klummeskribent for Kristeligt

forkyndelsen.

Dagblad om historiske og arkæologiske emner. Hjælpepræst i Aarhus
Valgmenighed. Forfatter til Møder med Jesus.

Carsten Vang (f. 1953) Lektor i Gammel Testamente, ansat på Menighedsfakultetet siden 1984. Har særligt forsket i sammenhængen mel-

Jørgen Jørgensen (f. 1960), sognepræst i Sct. Nicolai Kirke i Aabenraa

lem Hoseasbogen og 5 Mosebog og optaget af den såkaldte ’kongelov’

siden 1990. Formand for Menighedsfakultetet siden 2001, forfatter til

i 5 Mos 17,14-20. Underviser i Gammel Testamente i hele landet. Medre-

bøgerne: Kirke for folket samt Nådegaver i brug.

daktør af tidsskriftet ’TEL’, udgivet af Selskab for Bibelsk Arkæologi.

Praktiske informationer
Sted

Kirkeskolen holdes i tilknytning til lokale menigheder i Sønderjylland. Se i programmet, hvor de enkelte aftener afholdes.

Pris

Alle fem aftener: 1000 kr.
Enkeltaftener: 250 kr. per gang
Prisen dækker undervisning samt forplejning.

Tilmelding
og betaling

senest 1. okt.: på www.teologi.dk/tilmeld
Ønsker du kun at deltage enkelte aftener, skal du tilmelde dig og
betale senest tre uger før de pågældende aftener.

Arrangører

Sognepræst Jørgen Jørgensen, Aabenraa og
Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N,
tlf. 8616 6300, mf@teologi.dk, www.teologi.dk

