Menighedsfakultetets
akademiske
overbygningsprogram
i kirke og teologi
Efteruddannelse på masterniveau

Forår 2018

Fire moduler
Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et
samlet forløb:
Foråret 2017
(gennemført)

1

Sjælesorg
Indføring i faget sjælesorg med sigte på dens praksis i en

menighed eller kristen organisation. En del af undervisningen
anvendes til at drøfte praksis i mødet med væsentlige temaer fra
sjælesorgens rum. Undervisere: Dan Månsson, Leif Andersen
Efteråret 2017
(gennemført)

2

Luthers reformatoriske anliggende
Faget sigter på at trænge dybere ind i, hvad der satte refor-

mationen i gang, og hvad der ifølge Luther var det bærende i den.
Vægten vil blive lagt på læsning af Luthers egne skrifter og formuleringer. Emner som opdagelsen af evangeliet, forholdet mellem
tro og gerninger, sakramenternes plads i troen, kirken og dens liv
i verden og Luthers tro på Gud som denne verdens skaber vil blive
behandlet. Undervisere: Asger Chr. Højlund, Jesper Bacher
Foråret 2018

3

Menighedens liv og vækst/kirkekundskab
Indføring i den danske kirkelige virkelighed og dennes

baggrund: Folkekirkens traditioner, kirkelige retninger, teologiske traditioner samt dansk kirkeret. Undervisningen indebærer
desuden en indføring i centrale aspekter i en bibelsk og evangelisk-luthersk forståelse af kirken. Undervisere: Kurt E. Larsen,
Morten Hørning Jensen
Efteråret 2018

4

Arkæologisk og historisk
baggrundsbelysning af prædikentekster

Én af de vigtigste ressourcer til at udlægge og levendegøre evangelierne er den historiske ramme, de blev til i. Kendskab til Bibelens samtid bringer den i øjenhøjde med vores egen tid. Undervisningen vil arbejde med konkrete prædikentekster og diskutere
ting som jødiske skikke og traditioner, Israels geografi, historiske
forhold og arkæologiske fund. Undervisere: Morten Hørning Jensen, Ole Andersen

Viden, dybde og holdning
Kirken har brug for reflekterende praktikere, der besidder viden,
dybde og holdning. Derfor lancerer vi nu et nyt akademisk overbygningsprogram i kirke og teologi for dig, der er præst, kristendomsunderviser, ansat i en kirkelig organisation, diakon, kirkeog kulturmedarbejder eller på anden vis formidler kristen tro og
teologi i kirke, samfund og skole.
Undervisningen har en erfaringsbåren karakter og gennemføres på masterniveau. De enkelte fag giver mulighed for at opnå
ny viden, uddybe egne erfaringer i samspil med andre og arbejde
selvstændigt med et specifikt fokusområde fra eget arbejdsfelt.
Eksamen består af en akademisk opgave, som bedømmes med
ekstern censur.
Overalt i samfundet stilles der krav om at kunne indgå i et
værdiskabende samarbejde med mennesker uden for ens eget
fagområde. Det gælder også inden for det kirkelige arbejde. Ved
at bringe de forskellige faggrupper sammen til en fælles efteruddannelse, håber vi at kunne styrke den tværfaglige indsats. En
oplagt mulighed er derfor også, at man tilmelder sig uddannelsen sammen med en kollega eller en anden samarbejdsperson fra
lokalområdet.
Næste modul om Menighedens liv og vækst gennemføres i
foråret 2018. Vi håber, at du har lyst til at være med!

Thomas B. Mikkelsen,
fakultetsleder

Kurt E. Larsen,
akademisk leder

Uddannelsens struktur og omfang
Antal undervisningsdage pr. fag: 5 dage med 6 lektioner.
Læsning: 800-900 sider (heraf 500-600 siders fællespensum
og 300 siders individuelt særpensum).
Afsluttende opgave: 20 sider.
Omfanget af hvert fag svarer til 10 ECTS-point, og fagene er
overkommelige at gennemføre, selvom man arbejder fuld tid
samtidig.
Uddannelsen er på et højt fagligt niveau, men da der er tale om
en privat uddannelse, giver den ikke adgang til videre studium på
et offentligt universitet.
De enkelte fag gennemføres kun, såfremt der er minimum syv
deltagere tilmeldt.

Modul 3: Menighedens liv og vækst
Datoer for undervisningsdage
12. januar

kl. 08.30 – 15.30

23. februar

kl. 08.30 – 15.30

16. marts

kl. 08.30 – 15.30

20. april

kl. 08.30 – 15.30

25. maj

kl. 08.30 – 15.30

15. juni 2018 kl. 12.00 afleveres den skriftlige opgave
Guds menighed er jordens største under, synger vi i en salme. Det begyndte med tolv jævne mænd fra Galilæa, men bredte sig hurtigt
ud over Europa, hvor kirken blev den vigtigste samfundsinstitution i århundreder. I dag lever den kristne kirke i spændingsfeltet
mellem at vandre i efterfølgelse af Kristus, og samtidigt være en
traditionsrig institution.
I dette kursus vil der særligt blive lagt vægt på at forstå det
særlige danske kirkeliv, især i folkekirken med dens lutherske
tradition, dens kirkelige retninger og dens kirkeret.
For menighedsrådsmedlemmer, undervisere i kristendomskundskab, præster og andre kirkeligt aktive vil kurset således
give en dybtgående og praktisk anvendelig indføring i folkekirkens historie og traditioner, opbygning og regler, dens forhold
til skolen osv. De nutidige og praktiske forhold vil desuden blive
løbende belyst af den lutherske og især den bibelske lære om
kirken, så der bliver mulighed for en kritisk vurdering af aktuelle
forhold og udviklinger.
I kurset læses et fælles pensum på 600 sider, der består af såvel lærebogsfremstillinger som artikler fra flere forskellige sider.
I dette pensum undervises der over fem fredage i Aarhus. I forbindelse med kurset skal der til sidst skrives en eksamensopgave,
som kan vælges efter egne interesser eller måske efter relevans
for ens frivillige eller lønnede tjeneste i kirken. Hertil vælger man
i samarbejde med lærerne et særligt pensum på 300 sider. På
disse måder får deltagerne god hjælp til en selvstændig og reflekteret forståelse af de kirkelige forhold.

Undervisere

Leif Andersen, lektor i praktisk teologi. Forfatter til en række
artikler og bøger om sjælesorg. Seneste udgivelser er Kroppen
og ånden – sjælesorgens basis (2015) og Kroppen og ånden – sjælesorgens samtale (2016).

Dan Månsson, cand.theol. Har gennemført en pastoral-klinisk sjælesorgsuddannelse. Har 14 års erfaring som sognepræst. Medlem af Blå Kors Danmarks hovedbestyrelse siden
2010.

Asger Chr. Højlund, professor i dogmatik, teol.dr. på afhandling om Luthers retfærdiggørelseslære. Udgivelser om
bl.a. kristologi, teologiske grundlagsspørgsmål og Luthers
teologi.

Jesper Bacher, cand.theol. 18 års erfaring som sognepræst,
29 års livtag med Luther. Debattør, medudgiver af Tidehverv,
mediekommentator på Kristeligt Dagblad og censor på Menighedsfakultetet.

Kurt E. Larsen, professor i kirkehistorie, dr.theol. Har 12 års
erfaring som sognepræst. Medlem af regeringens udvalg for
en mere moderne og sammenhængende styringsstruktur for
folkekirken (2012-2014). Kirkeanalytiker på Kristeligt Dagblad
siden 2006.

Morten Hørning Jensen, lektor i Ny Testamente, ph.d.-afhandling om Herodes Antipas i Galilæa (2006). Professor II ved
Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo siden 2013. Fast klummeskribent på Kristeligt Dagblad.

Ole Andersen, cand.theol. Bifagseksamen i hebraisk litteratur fra Københavns Universitet og to års studier i antikjødisk
historie ved Det Hebraiske Universitet i Jerusalem. Forfatter til
bl.a. Credokommentaren til Ezekiel (2000) og Slutspillet om Israel
(2016). Generalsekretær i Ordet og Israel.

Praktiske informationer
Arrangør: Menighedsfakultetet i Aarhus, tlf. 8616 6300,
www.teologi.dk, mf@teologi.dk
Adgangskrav: En lang eller mellemlang videregående
uddannelse (som minimum på niveau med en professions
bachelor).
Kursussted: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200
Aarhus N, Danmark. Det er muligt at deltage som fjernestuderende
Priser: 8.900 kr. pr. fag. Dette inkluderer forplejning i forbindelse med undervisningen. Hvis man ikke ønsker eksamination, er prisen 7.500 kr. pr. fag.
Tilmelding: www.teologi.dk/efteruddannelse
Tilmeldingsfrist: Senest 1. december.
Yderligere information: Kontakt Brian Hansen på tlf.
7356 1248 eller bkh@teologi.dk

www.teologi.dk/efteruddannelse

