Menighedsfakultetet sætter fokus på døden i kursus for teologer
I en af adventstidens kirkelige læsninger tales der om, at ‘solopgangen fra det høje vil lyse for
dem, der sidder i mørke og dødens skygge’. Den kristne opstandelsestro har gennem århundreder
spredt håb i en verden, der ellers er underlagt dødens uomgængelige virkelighed. Hvad sker der,
når dette håb møder virkeligheden anno 2019? Det vil en række eksperter inden for forskellige
faggrupper udtale sig om på Teolkursus 2019 på Menighedsfakultetet
‘Jeg er ikke bange for døden, jeg ønsker blot ikke at være der, når det sker’, skulle Woody Allan have
udtalt. Mon ikke han dermed beskriver, hvordan mange forholder sig til døden? Vi forsøger at leve,
så godt vi kan og skubber døden foran os, så længe vi kan. Men før eller siden bliver vi alle
indhentet. Og derfor er det klogt og relevant at forholde sig til døden, inden den pludselig overrasker
en selv eller ens nærmeste.
Med temaet ‘I dødens land’ ønsker Menighedsfakultetet på sit årlige Teolkursus for præster og
andre teologer netop at se virkeligheden i øjnene, som den er. Og lade det kristne opstandelseshåb
kaste et lys af håb ind over den. Den erfarne præst fra Sct. Pauls Kirke i Aarhus, Flemming Baatz
Kristensen vil gennem tre bibeltimer lede deltagerne ind i apostlen Peters første brev i Det Ny
Testamente. En lang række såvel teologiske som andre eksperter vil forelæse over emner som:
martyrkirken, Søren Kierkegaards, Dietrich Bonhoeffers og C.S. Lewis’ syn på døden. Hovedtalere er
her lektor ved Institut for Kultur og Samfund, Kirkehistorie og Praktisk Teologi ved Aarhus
Universitet, Jakob Engberg samt filosof og forfatter Peter Tudvad.
Men erfarne ledere inden for sygehusvæsenet med døden helt tæt inde på livet, som hospiceleder
Lisbeth Due Madsen og afdelingslæge ved det palliative team ved Vejle Sygehus, Connie Lilleholt
Vibe kommer også til orde. I det hele taget er oplæg, seminarer og foredrag ikke blot baserede på
teoretiske, teologiske eller filosofiske betragtninger, men på erfaringer i mødet med døende
mennesker. Således bliver der også en workshop ved pastor emeritus Mogens G. Jensen, der har
forestået over 1000 menneskers begravelser eller bisættelser.
Kursusleder adjunkt, ph.d. Klaus Vibe udtaler om sigtet med kurset:

Vi håber, at kurset kommer til at skabe et møde mellem den kristne tradition og den
virkelighed, som er præget af døden, og som vi alle lever i. Og så håber vi også, at den
kristne tradition kommer til at gøre indtryk på deltagerne, så de får noget med hjem til såvel
deres personlige liv som deres professionelle virke.
Kurset afholdes på Menighedsfakultetet den 15.-18. januar 2019, og programmet kan ses HER
Målgruppen for Teolkursus 2019 er præster, teologer, kirkeligt ansatte samt alle andre, der gerne vil
have tankevækkende indspil til at forholde sig realistisk til døden i eget og andres liv.
Menighedsfakultetets motto er ‘Teologi for kirkens skyld’ og holder blandt andet disse årlige
teolkurser, som typisk samler 80-100 præster mm.
Tilmeldingsfrist er 7. januar, og tilmelding kan foretages HER

