Kirkelig
Aftenundervisning
i Esbjerg
2018-2019

Velkommen til et nyt initiativ!
Kirkelig Aftenundervisning i Esbjerg er et tilbud til dem, der gerne
vil gå i dybden med den kristne tro. Det er teologi for lægfolk,
men det er ikke nødvendigt at køre til universitetsbyerne Aarhus
eller København for at være med, for undervisningen afholdes i
Esbjerg. ›Præsten og professoren‹ rykker således ud for at give
øget indsigt, perspektiv og udrustning til at leve som kristen i
dagens Danmark.
Aftenundervisningen forløber over fem onsdage i vinterhalvåret 2018-2019, og lokale præster/teologer fra Esbjerg bidrager
hver gang med én lektion og lærere fra Menighedsfakultetet i
Aarhus med to lektioner. Hver aften er der mulighed for at være
aktivt med og bidrage med spørgsmål og kommentarer.
Velkommen til en enestående mulighed for at få udbygget
kendskabet til den kristne tro!

Bent Skovhus Christensen

Poul Erik Kammersgaard

Daniel Ettrup Larsen

Kristian S. Larsen

Niels Jørgen Kobbersmed

Program
Onsdag den 24. oktober 2018
16.30-17.00

Drop in kaffe

17.00

Velkommen!

17.10-18.00

Kirkens møde med muslimer i dag. Muslimerne er kommet til
Danmark og er synlige i både medier og gadebilledet. Hvordan skal
vi forholde os til vore nye medborgere? Og hvordan rækker vi som
kristen kirke evangeliet om Jesus videre til dem? Ved stiftspræst for
Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift Daniel Ettrup Larsen

18.00

Aftensmad

18.45

Centrale ligheder og forskelle mellem islam og kristendom
– del 1. Islam og kristendom har fælles baggrundshistorie, tror
begge på, at Gud er skaber og dommer, og begge tillægger Jesus
en stor betydning. Alligevel er der afgørende forskelle, især når
det gælder forståelsen af frelsen. Det vil vi udfolde. Ved professor
i Etik og Religionsfilosofi Kurt Christensen

19.30

Pause

19.40

Centrale ligheder og forskelle mellem islam og kristendom
– del 2 ved professor Kurt Christensen

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Sted

Zions Kirkes Sognehus, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg
Onsdag den 21. november 2018

16.30-17.00

Drop in kaffe

17.00

Velkommen!

17.10-18.00

Fædrenes tro – glimt fra Oldkirken. Biskop Ignatius skrev
syv breve, mens han blev ført som fange til Rom, hvor han døde
som martyr. Brevene giver et spændende indblik i kristen tro og
menighedsliv omkring år 100. Hvad kan vi lære af dem og lade os
inspirere af? Ved organist, cand. theol. Kristian S. Larsen

18.00

Aftensmad

18.45

Trosforsvar i Oldkirken - del 1. I Oldkirken stod de kristne i en
kampsituation i mødet med andre religioner og livsopfattelser.
Derfor måtte de begrunde og forsvare deres tro. Vi ser på, hvordan, de gjorde det, og om der er noget, som kirken kan lade sig
inspirere af i dag. Ved adjunkt og ph.d.-stipendiat Klaus Vibe

19.30

Pause

19.40

Trosforsvar i Oldkirken – del 2. Ved adjunkt og ph.d.-stipendiat
Klaus Vibe

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Sted

Sædden Kirke, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V
Onsdag den 23. januar 2019

16.30-17.00

Drop in kaffe

17.00

Velkommen!

17.10-18.00

Livsvisdommen fra Peters andet brev. Apostlen Peter er
måske den mest farverige af alle apostle. Vi vil dykke ned i den
aldrende apostels andet brev og fokusere på hans tilskyndelse til
at leve et helligt liv med Jesu genkomst for øje. Ligger der her et
vigtigt budskab og en vigtig motivation til os i vores tid?
Ved sognepræst Bent Skovhus Christensen

18.00

Aftensmad

18.45

Bevægelsen fra skyld til skam – del 1. I århundreder har kirken
forholdt sig til menneskets skyldproblem som synder over for en
hellig Gud. I dagens virkelighed ser det imidlertid ud til, at mange
har nemmere ved at identificere sig med deres skam end deres
skyld. Hvad kan årsagen være til det? Hvordan skal kirken forholde sig til denne nye virkelighed?
Ved lektor i Praktisk Teologi Leif Andersen

19.30

Pause

19.40

Bevægelsen fra skyld til skam – del 2.
ved lektor i Praktisk Teologi Leif Andersen

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Sted

Zions Kirkes Sognehus, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg
Onsdag den 20. februar 2019

16.30-17-00

Drop in kaffe

17-00

Velkommen!

17.10-18.00

Køn og identitet, samliv og ægteskab. Nogle opfatter i dag
køn som en subjektiv og social konstruktion, hvor vi vælger vores
egen seksualitet. Dermed rokkes der ved vores selvforståelse
som mennesker. Ligeledes har samlivsformerne ændret sig markant de senere år. Hvilke etiske konsekvenser får et bibelsk og et

historisk perspektiv i vores nutidige sammenhæng? Ved sognepræst Poul Erik Kammersgaard.
18.00

Aftensmad

18.45

I Guds billede skabte han det – om hvad et menneske er.
Mennesket har en særstilling i verden. I forhold til resten af skaberværket, i forhold til andre mennesker og i forhold til Gud. Det
handler om en umistelig værdi, og det handler om livets retning
og mening. I Bibelen kaldes det at være ›skabt i Guds billede‹. Men
hvad betyder dét? Ved cand.theol. og ph.d.-stipendiat Peter Søes

19.30

Pause

19.40

Som mand og kvinde skabte han dem – om skabelse, pagt
og seksualitet. Sex er ikke bare sex i Bibelen. Det er et tegn, nedlagt i selve skabelsen, på forholdet mellem Kristus og kirken. Men
hvad betyder det for, hvad ægteskabet er? Og hvad singlelivet er?
Ved cand.theol. og ph.d.-stipendiat Peter Søes

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Sted

Sædden Kirke, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V
Onsdag den 20. marts 2019

16.30-17.00

Drop in kaffe

17.00

Velkommen!

17.10-18.00

Luthersk menighedssang. Salmernes betydning for troen.
Martin Luther og reformatorerne betragtede salmerne både
som en nødvendig fornyelse og folkeliggørelse af menighedens
lovsang til Gud, men også som afgørende for udbredelsen af den
evangeliske tro. Ved sognepræst Niels Jørgen Kobbersmed

18.00

Aftensmad

18.45

Vækkelser og fremgang i den globale kirke – del 1. I Danmark
taler vi om vigende medlemstal i folkekirken. Men ser vi på den
kristne kirke i globalt perspektiv, er den i markant fremgang mange
steder. Vi forsøger at danne os et overblik og finde en mulig forklaring på kirkens vækst. Ved professor i Kirkehistorie Kurt E. Larsen

19.30

Pause

19.40

Vækkelser og fremgang i den globale kirke – del 2.
Ved professor i Kirkehistorie Kurt E. Larsen

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Sted

Zions Kirkes Sognehus, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg

Undervisere i Kirkelig Aftenundervisning

Daniel Ettrup Larsen (f. 1974) Cand.theol. stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift siden 2012. Har siden 2005 arbejdet fuldtids blandt nydanskere samt skrevet en mindre bog: ›Jesus i
Koranen og Det nye Testamente‹.

Kurt Christensen (f. 1948) Dr.theol. professor i Etik og Religionsfilosofi på Menighedsfakultetet i Aarhus. Har forsket i blandt andet forskelle og ligheder mellem islam og kristendom og skrevet flere bøger,
herunder: ›Lydighed eller lovsang. Om islam og kristendom.‹ Stifter og
leder af Center for Kristen Apologetik. International forelæser.

Kristian S. Larsen (f. 1978) Cand.theol., organist i Holsted Kirke.

Klaus Vibe (f. 1975) Cand.theol., underviser og studieleder på Menighedsfakultetet i Aarhus, skriver på en ph.d.-afhandling om jøden Filon
og Paulus.

Bent Skovhus Christensen (f.1964) Cand.theol. sognepræst i Sædden Kirke siden 1999.

Leif Andersen (f. 1952) Cand.theol., lektor i Praktisk Teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus. Foredragsholder. Har skrevet flere bøger,
herunder sjælesorgsværket: ›Kroppen og ånden‹ bind 1 og 2 samt ›Gud,
hvorfor sover du?‹.

Poul Erik Kammersgaard (f. 1957) Cand.theol., sognepræst ved Jerne
Kirke siden 1986, siden 2012 i Jerne-Skads Pastorat. Efteruddannelse
inden for religionsmøde i forhold til muslimer og nye spirituelle strømninger og nye livstydninger. Erfaring med foredrag og kirkelig voksenundervisning.

Peter Søes (f. 1973) Cand.theol. og ph.d.-stipendiat ved Menighedsfakultetet i Aarhus. Tidligere sognepræst i Skelgårdskirken på Amager.

Niels Jørgen Kobbersmed (f. 1950) Cand.theol., sognepræst i Zions
Kirke i Esbjerg siden 1992. Medlem af Salmebogskommissionen 19932001.

Kurt E. Larsen (f. 1955) Dr.theol., professor i Kirkehistorie ved Menighedsfakultetet. Foredragsholder. Skribent. Deltager i en række
biskoppelige og ministerielle udvalg. Forfatter til blandt andet: ›Fra
Christensen til Krarup – Dansk Kirkeliv i det 20. århundrede‹.

Praktiske informationer
Sted

Kirkelig Aftenundervisning i Esbjerg holdes på skift i Zions Kirkes
Sognehus, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg og i Sædden Kirke, Fyrvej
30, 6710 Esbjerg V.

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

Sognepræsterne Niels Jørgen Kobbersmed, Bent Skovhus Christensen, Poul Erik Kammersgaard, stiftspræst Daniel Ettrup Larsen, organist Kristian S. Larsen samt landssekretær Nils Andersen
for Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, tlf.
8616 6300, mf@teologi.dk, www.teologi.dk

