PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tilmelding

www.teologi.dk/tilmeld

Tilmeldingsfrist

mandag d. 7. januar 2019

Overnatning

Kursusdeltagere finder selv overnatning

Forplejning

Udover kaffe med brød tilbyder Menighedsfakultetet ikke forplejning, men henviser til nærliggende spisemuligheder (universitetets kantine ›Stakladen‹, Storcenter Nords cafeterier og Jerry’s pizza). Onsdag aften er der dog
festaften med spisning på Menighedsfakultetet, tilmelding nødvendig.

Kursusleder

Klaus Vibe

Sted

Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, www.teologi.dk, mf@teologi.dk, Tlf. 8616 6300

Priser
Standard

Organisationsansatte
og pensionister

Studerende

Kursusgebyr

1575 kr.

1.075 kr.

0 kr.

Kaffe, rundstykker, kage

150 kr.

150 kr.

150 kr.

200 kr..

200 kr.

200 kr.

Kursusgebyr pr. dag

550 kr.

350 kr.

0 kr.

Kursusgebyr fredag

350 kr.

250 kr.

0 kr.

Enkeltlektioner

150 kr.

150 kr.

0 kr.

Kaffe mv. pr dag

50 kr.

50 kr.

50 kr.

HELE KURSET

Festmiddag
DELVIS DELTAGELSE

TEOLKURSUS 2019
I dødens land · Teolkursus 2019 på Menighedsfakultetet den 15.-18. januar 2019

I DØDENS LAND
Matthæus skriver i sit evangelium, at Jesu
virke var rettet mod dem, der sad i dødens
land og skygge (Matt 4,16). Det er også det
land og den skygge, vi lever i. Vi mærker
det alle på forskellige måder og med forskellige grader af intensitet. Det er også
den virkelighed, præster og kirkelige medarbejdere arbejder og lever i. Det er også

MEDVIRKENDE

PROGRAM

Jakob Engberg er lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Kirkehistorie og Praktisk Teologi ved Aarhus Universitet og forfatter til en lang række artikler om oldkirken. Bl.a. er han medudgiver og bidragsyder til bogen fra 2010 Contextualising Early
Christian Martyrdom.
Peter Tudvad er filosof og forfatter og arbejdede i en årrække ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret ved Københavns Universitet. Peter Tudvad arbejder nu
som forfatter og foredragsholder og er forfatter til en række bøger, bl.a. om Søren
Kierkegaard og Dietrich Bonhoeffer. Senest har han udgivet en biografi om Jan Hus.

KL

TIRSDAG 15

9.00-9.45

vi i kraft af vores velstand er blevet i stand
til at undgå sultedøden, og fordi vi er blevet i stand til at overvinde mange sygdomme. Ikke desto mindre lever vi også i dødens land, og vi kender den smerte, som
det indebærer. På dette kursus vil vi ikke
holde døden på afstand, men vove at nærme os den i lyset af den kristne tradition.
Lektor Carsten Vang indleder kurset
med en forelæsning om døden og livet i
bibelsk perspektiv. Lektor Jakob Engberg
lader os gennem to forelæsninger møde
martyrkirken i oldkirken, mens forfatter Peter Tudvad giver os en indføring i,
hvorledes Søren Kierkegaard og Dietrich
Bonhoeffer forholder sig til døden i deres
respektive forfatterskaber. Hver dag begynder vi med bibeltimer ved sognepræst
Flemming Baatz Kristensen, og kurset
byder på flere foredrag og workshops.
Teolkursus retter sig mod præster,
teologer, kirkeligt ansatte og alle andre
interesserede. Velkommen!
Kursusleder, Klaus Vibe

Henrik Højlund er sognepræst
ved Kingos Kirke i København og
kendt kirkelig debattør med stor
kærlighed til C.S. Lewis’ forfatterskab.
Mogens G. Jensen er tidligere
sognepræst i Nørre Uttrup Kirke
ved Nørresundby og har medvirket som præst ved mere end
1000 begravelser og bisættelser.
Flemming Baatz Kristensen
er sognepræst ved Sct. Pauls
Kirke i Aarhus og forfatter til flere
bøger, bl.a. flere prædikensamlinger og en bog om skriftemålet.
Kurt E. Larsen er akademisk
leder og professor i Kirkehistorie
ved Menighedsfakultetet og
forfatter til en lang række kirkehistoriske bøger og artikler.
Peter V. Legarth er professor
emeritus ved Menighedsfakultetet og forfatter til en række
bøger om Det Nye Testamente
samt bogen Efter Styrtet – Om
at finde fodfæste efter svær sygdom.
Anders Møberg er sognepræst
ved Christianskirken i Aarhus
og tidligere missionær i Addis
Abeba.

Lisbet Due Madsen er hospiceleder ved Arresødal Hospice. Lisbet
Due Madsen vil ud fra sin erfaring
som leder af et hospice dele sine
tanker om, hvordan livet ser ud,
når døden bliver uomgængelig.
Thomas Bjerg Mikkelsen er fakultetsleder ved Menighedsfakultetet
og sammen med Lars Irgens Petersen forfatter til bogen Alle vil jo bare
elskes – en livstidsfanges historie og
en vens tanker.
Carsten Vang er lektor i Det Gamle Testamente ved Menighedsfakultetet.
Connie Lilleholt Vibe er afdelingslæge ved det palliative team
ved Vejle Sygehus og Sct. Maria
Hospice i Vejle. Connie Vibe vil med
baggrund i sit arbejde som læge
for døende forholde sig teoretisk,
praktisk og kritisk til spørgsmålet
om aktiv dødshjælp.
Klaus Vibe er underviser i Det Nye
Testamente ved Menighedsfakultetet.

FREDAG 18

Bibeltime over 1 Petersbrev ved
Flemming Baatz Kristensen

Bibeltime over 1 Petersbrev ved
Flemming Baatz Kristensen

Bibeltime over 1 Petersbrev ved
Flemming Baatz Kristensen

Kaffepause

Kaffepause

Kaffepause

Kaffepause

10.15-12.00

Forelæsning: Døden og livet i bibelsk perspektiv ved Carsten Vang

Forelæsning: Opstandelseshåb,
bekendelse og død som vidnesbyrd. Lykkedes det martyrerne at
være vidner, blev udenforståendes
forestillingsverdner anfægtet, og
videregav martyrerne således deres
tro på Kristus som frelser? ved Jakob
Engberg

Forelæsning: Søren Kierkegaard
– liv og længsel efter døden
ved Peter Tudvad

Forelæsning: Dietrich Bonhoeffer
– fra dødsangst til opstandelsestro
ved Peter Tudvad

Frokostpause

mærker det på en særlig måde på sin egen
grad med at holde døden på afstand, fordi

TORSDAG 17

9.45 - 10.15

kirkens egen virkelighed, og martyrkirken
krop. I den vestlige verden lykkes vi i nogen

ONSDAG 16

Afslutning

12.15-13.30

Frokostpause

Frokostpause

13.30-14.30

13.30-15.15 Forelæsning: Martyrium i den første kirke. I de første tre
hundrede år af kirkens historie var
de kristne i stor risiko for at blive
dømt til døden. Hvad motiverede
denne fjendtlighed, og hvordan reagerede kirken? ved Jakob Engberg

13.30-14.30 Eftermiddagsforedrag: 13.30-14.30 EftermiddagsforeDøden og det evige liv i C.S. Lewis’
drag: Med døden inde på livet ved
forfatterskab ved Henrik Højlund
Lisbet Due Madsen

14.30-15.00

Kaffe 15.15

Kaffe

15.15

15.45 Frieftermiddag med mulighed Workshops: 1, 2, 3 og 4
for sightseeing i Aarhus. Se fx domkirken, Aros eller de nye havnefaciliteter

Workshops: 1, 2, 3 og 5

18.00-19.00

Spisepause

Spisepause

19.30

Foredrag: Når smerten gør det van- Festaften
skeligt at tro ved Peter V. Legarth

Kaffe

Festmiddag

Gudstjeneste i Christianskirken
Prædikant Klaus Vibe
Liturg Anders Møberg

WORKSHOPS
1

Begravelsesritualer i fortid og nutid
ved Kurt E. Larsen

4

Selvmordet i teologisk og sjælesørgerisk perspektiv
ved Leif Andersen (kun onsdag)

2

Begravelsessamtalen som forkyndelsessituation
ved Mogens G. Jensen

5

Aktiv dødshjælp og spørgsmålet om den værdige død
ved Connie Lilleholt Vibe (kun torsdag)

3

Skyld og sorg, når man har slået et andet menneske ihjel
ved Thomas Bjerg Mikkelsen

