Kirkehøjskole
i Aalborg
2019-2020

Velkommen til Kirkehøjskole Aalborg 2019-20
I dybden med den kristne tro
Kirkehøjskole i Aalborg er et tilbud til alle, der gerne vil fordybe sig
i 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 Aalborg. ›Præsten og
professoren‹ rykker således ud for at give øget indsigt, perspektiv
og udrustning til at leve som kristen i dagens Danmark.
Kirkehøjskolen forløber over fem onsdage i vinterhalvåret
2019-2020, og lokale præster fra Aalborg og omegn samt lærere
og landssekretær fra Menighedsfakultetet i Aarhus bidrager hver
gang med to lektioner hver. Der er på højskolemanér mulighed
for, at deltagerne er aktivt med og bidrager med spørgsmål og
kommentarer.
Velkommen til en enestående mulighed for at dykke ned i den
kristne tros skatkammer og til refleksion over, hvad det indebærer at være kirke og kristen i mødet med kulturen anno 2020!
Sognepræst Jesper Fodgaard,
Sognepræst Anders Jensen,
Sognepræst Uffe Kronborg,
Valgmenighedspræst Pelle Kviesgaard,
Sognepræst Helge Morre Pedersen,
Landssekretær for Menighedsfakultetet Nils Andersen

Sted
Kirkehøjskole i Aalborg holdes i Ansgars Kirken, Vesterbro 1A,
9000 Aalborg.

Program
Onsdag den 2. oktober 2019
16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Hvad er da et menneske? – del 1
Ny teologi til ny teknologi. Hvad kristendommen ved om kunstig
intelligens og ægte kærlighed. Ved sognepræst Jesper Fodgaard

17.00
17.10

Pause
Hvad er da et menneske? – del 2
ved sognepræst Jesper Fodgaard

18.00

Aftensmad

18.45

Findes der mere end to køn? – del 1 Hvem og hvad bestemmer
vores køn? Hvordan skal kirken forholde sig i den aktuelle kønspolitiske debat? Ved professor, dr.theol. Kurt Christensen

19.30

Pause

19.40

Findes der mere end to køn? – del 2
ved professor, dr.theol. Kurt Christensen

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Onsdag den 6. november 2019
16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Manual til gudstjenesten. Om gudstjenestens liturgi og
ritualer – del 1 Hvorfor gør vi, som vi gør i gudstjenesten? Hvad
betyder de ord, vi siger? Vi dykker ned i højmessens liturgi og ser
på de kirkelige ritualer for dåb, nadver og skriftemål. Ved sognepræst Helge Morre Pedersen

17.00
17.10

Pause
Manual til gudstjenesten.
Om gudstjenestens liturgi og ritualer – del 2
ved sognepræst Helge Morre Pedersen

18.00

Aftensmad

18.45

Hvad er en god gudstjeneste? Om gudstjenestens teologi,
historisk og aktuelt – del 1 Hvad kan vi lære om gudstjenestens
egenart ved at dykke ned i dens historiske rødder? Vi vil hente
noget af guldet frem fra både Det Nye Testamente, Oldkirken og
Martin Luther og sætte det i relation til vore egne erfaringer med

gudstjenesten i dag. Ved ph.d., cand.theol. Peter Søes
19.30

Pause

19.40

Hvad er en god gudstjeneste? Om gudstjenestens teologi,
historisk og aktuelt – del 2 ved ph.d., cand.theol. Peter Søes

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Onsdag den 22. januar 2020
16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Troens udvikling eller afvikling? – del 1 Gud forandrer sig ikke,
men det gør vi. Vi udvikles og modnes gennem hele livet, og vore
erfaringer præger vores tro. Vi vil se på troens udvikling og udfordringer i de forskellige livsfaser. Ved sognepræst Anders Jensen

17.00
17.10

Pause
Troens udvikling eller afvikling? – del 2
ved sognepræst Anders Jensen

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 cand.theol. Leif Andersen

19.30

Pause

19.40

Bevægelsen fra skyld til skam – del 2
ved lektor cand.theol. Leif Andersen

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Onsdag den 26. februar 2020
16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Faste, Kristusmystik og helliggørelse – del 1
Hvordan kan vi bruge fastetiden til at fokusere på Kristus og blive
forvandlet af ham? Noget om Kristusmystik og helliggørelse fra
en luthersk vinkel. Ved sognepræst Uffe Kronborg

17.00

Pause

17.10

Faste, Kristusmystik og helliggørelse – del 2
ved sognepræst Uffe Kronborg

18.00

Aftensmad

18.45

Den levendegørende Ånd:
Løftet om Helligånden i Det Gamle Testamente – del 1
Ved siden af Det Gamle Testamentes mange løfter om den kommende konge (Messias), Israels genrejsning og den nye himmel og
jord, rummer Det Gamle Testamente også mange løfter om Helligåndens komme over alle mennesker. Foredraget vil belyse Åndens gerning i Det Gamle Testamente og forventningen om Åndens nyskabende komme. Ved lektor, cand.theol. Carsten Vang.

19.30

Pause

19.40

Den levendegørende Ånd: Løftet om Helligånden i Det
Gamle Testamente – del 2
ved lektor, cand.theol. Carsten Vang

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!

Onsdag den 18. marts 2020
16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Guds rige er kommet nær - Guds kirke i mission – del 1
Hvad betyder det for kirken i dag, at Guds rige er kommet nær?
Og hvordan kan vi bedst være i mission i 2020? Ved valgmenighedspræst Pelle Kviesgaard

17.00
17.10

Pause
Guds rige er kommet nær - Guds kirke i mission – del 2
ved valgmenighedspræst Pelle Kviesgaard

18.00

Aftensmad

18.45

Kirken som Kristi legeme – del 1
›Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer‹, siger Jesus.
Den kristne menighed er kaldet til at fortsætte Jesu gerninger
med Jesu åndsudrustning. En aften med fokus på nådegaver og
deres funktion. Ved landssekretær Nils Andersen

19.30

Pause

19.40

Kirken som Kristi legeme – del 2

20.25

ved landssekretær Nils Andersen

20.55

Kaffe med opsamling og fri drøftelse
Tak for i dag!

Undervisere på Kirkehøjskolen

Jesper Fodgaard (f.1975) Cand.theol. Sognepræst i Vor Frelser Kirke i
Aalborg. Tidligere præst i Aalborg Valgmenighed. Journalistuddannet.

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 (om trosforsvar). International forelæser.

Helge Morre Pedersen (f.1955) Cand.theol. Sognepræst i Albæk-
Lyngså Sogn, arresthuspræst i Frederikshavn, underviser i liturgik og
gudstjenestepraksis ved kirkemusikskolen i Vestervig.

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

Anders Jensen (f.1966) Cand.theol. Sognepræst ved Ansgars Kirken i
Aalborg, tovholder for Kirkehøjskole i Aalborg, har masteruddannelse
i sjælesorg.

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?

Uffe Kronborg (f.1969) Cand.theol. Sognepræst i Ansgars Kirken i
Aalborg, tidligere præst i Nordnorge. Forfatter til bogen Kristusmystik
– om luthersk spiritualitet og helliggørelse.

Carsten Vang (f.1953) Cand.theol., lektor i Det Gamle Testamente ved
Menighedsfakultetet i Aarhus. Medredaktør på bladet TEL (om bibelsk
arkæologi).

Pelle Kviesgaard (f.1989) Cand.theol. Præst i Aalborg Valgmenighed,
tidligere medarbejder i Aarhus Valgmenighed, Youth for Christ samt
Menighedsfakultetet.

Nils Andersen (f.1957) Landssekretær på Menighedsfakultetet i
Aarhus, læreruddannet, tidligere rejsesekretær i Kristeligt Forbund
for Studerende (KFS) samt lærer på KFS’ Ledertræningscenter.

Praktiske informationer
Sted

Kirkehøjskole i Aalborg holdes i Ansgars Kirken, Vesterbro 1A,
9000 Aalborg.

Pris

Alle fem aftener: 1000 kr.
Enkeltaftener: 250 kr. per gang
Prisen dækker undervisning samt forplejning.

Tilmelding
og betaling

senest 16. sept. 2019: på www.teologi.dk/tilmeld
Ønsker du kun at deltage enkelte aftener, skal
du tilmelde dig og betale senest tre uger før de
aktuelle aftener.

Arrangører

Sognepræsterne Anders Jensen, Uffe Kronborg,
Jesper Fodgaard, Helge Morre Pedersen,
valgmenighedspræst Pelle Kviesgaard
samt landssekretær Nils Andersen,
Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej
75, 8200 Aarhus N, tlf. 8616 6300, na@
teologi.dk, www.teologi.dk

