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Fire moduler
Uddannelsen består af en række fag, som kan tages enkeltvis eller
som et samlet forløb bestående af fire fag:
Efteråret 2018
(gennemført)

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
Foråret 2019

5

Islam og kristendom – og mødet med muslimer
Faget sigter på at trænge dybere ind i forholdet mellem

islam og kristendommen. Hvori består enheden mellem islam og
kristendommen og hvor skilles vejene? Hvordan skal vi stille os til
den muslimske forståelse af Muhammed, Gud, Jesus, frelsen osv.
Og hvordan skal vi møde muslimer i lyset af Jesu befaling om at
gøre alle folkeslag til hans disciple? Undervisere: Kurt Christensen,
Mogens S. Mogensen
Efteråret 2019

6

Sjælesorg
Indføring i faget sjælesorg med sigte på dens praksis i

menighed eller kristen organisation. Undervisningen vil veksle
mellem teologisk indføring, refleksion og drøftelse af sjælesorgspraksis i mødet med væsentlige temaer fra sjælesorgens rum:
gudsbillede – identitet – skyld – skam – lidelse – konflikt. Undervisere: Dan Månsson, Leif Andersen
Foråret 2020

7

Børnenes kirke – historie og nutid
Forløbet giver en unik mulighed for at fordybe sig i børnenes

trosliv og særligt dåbsoplæring for børn. Bør den kristne undervisning foregå på skolebænk eller i mesterlære? Vi vil se på muligheder, når det gælder børn og gudstjeneste. Hvad er børneteologi
– og har den begrænsninger? Som en del af forløbet vil børnenes
kirkehistorie kaste lys over de aktuelle problemstillinger. Undervisere: Oline Bøndergaard Kobbersmed og Kurt E. Larsen

Viden, dybde og holdning
Kirken har brug for reflekterende praktikere, der besidder viden,
dybde og holdning. Derfor lancerer vi nu et 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 gennemføres i efteråret 2019. 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 6
Datoer for undervisningsdage
16. august

kl. 08.30-15.30

30. august

kl. 08.30-15.30

27. september

kl. 08.30-15.30

11. oktober

kl. 08.30-15.30

15. november

kl. 08.30-15.30

10. januar 2020 kl. 12.00 afleveres den skriftlige opgave

Sjælesorg
Der er i tiden et stort fokus på og interesse for kirkens sjælesorg.
Om flere søger sjælesorg i dag end tidligere, ved vi ikke. Vi ved,
at kompetente samtalepartnere efterspørges. I dag er det ikke
alene bestemte ›embeder‹ men flere i menigheden, som udøver
sjælesorg. Tematikkerne i sjælesorg ændrer sig og fordrer nye
indsigter. Der efterspørges hjælp til at få tro og liv til at hænge
sammen i en stadig mere kompleks verden.
Kurset i sjælesorg giver en indføring i sjælesorgens egenart,
teologiske fundament og konkrete udøvelse. Væsentligt for
udøvelsen af sjælesorg er sjælesørgerens selvforståelse og menneskesyn. Da tematikkerne i sjælesorg spænder vidt, drøftes
nogle af de hyppigste temaer: gudsbillede, identitet, skam, skyld,
lidelse og konflikter. Ud over at forstå disse tematikker, bliver
spørgsmålet: Hvordan møde mennesker i netop deres tematik?
Undervisningen vil væsentligt være foredrag vekslende med
diskussion og drøftelser af relevante cases.
I kurset læses en væsentlig del af Leif Andersens to-bindsværk
»Kroppen og ånden« (Kolon 2015 og 2016), i alt et fællespensum
på 600 sider. I undervisningen refereres også til anden litteratur.
Undervisningen finder sted over fem fredage i Aarhus. Kursets
sidste del er en skriftlig eksamensopgave indenfor et tema i sjælesorgen, kursisten finder relevant og interessant. Hertil vælges i
samarbejde med underviserne et pensum på 300 sider.

Undervisere

Dan Månsson, cand.theol. Har gennemført en pastoral-klinisk sjælesorgsuddannelse. Har 14 års erfaring som sognepræst. Tilknyttet Blå Kors Danmark, Agape og Kristent Pædagogisk Institut.

Kurt Christensen, professor i etik og religionsfilosofi, dr. theol. Leder af Center for Kristen Apologetik. Forfatter til bogen
Lydighed og lovsang. Om islam og kristendom. Tidligere formand for
Dialogcentret og professor II ved Fjellhaug Internationale Højskole i Oslo. Gæsteprofessor ved EGST i Addis Abeba, Etiopien.

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.

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).

Mogens S. Mogensen, PhD i Interkulturelle Studier. Har
været missionær blandt muslimer i Nigeria. Har især forsket i
konversion mellem islam og kristendom. Er formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Har skrevet en række bøger om
religionsmøde og mission.

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.

Oline Bøndergaard Kobbersmed, cand.theol. samt kirke-og diakonimedarbejder i Sct. Michaelis Kirke, Fredericia.
Har mange års erfaring (frivillig og lønnet) fra kirkeligt børnearbejde med bl.a. minikonfirmander, børnegudstjenester,
Godly Play og tværkulturelt arbejde. Ekstern lektor på MF i
kateketik siden 2015.

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 fjernstuderende
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. juli.
Yderligere information: Kontakt Brian Hansen på tlf.
7356 1248 eller bkh@teologi.dk

www.teologi.dk/efteruddannelse

