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Hvad er et menneske?
Hvad betyder det for sjælesorg, diakoni, forkyndelse
og mission, at vi er skabt i Guds billede?
IND I TEKSTEN

På det fælles teol- og januarkursus skal vi grave dybere ned i læren om gudsbilledligheden, så Bibelen, historien og den nutidige teologi kan vise os nye
vinkler og styrke vores tro på dogmets aktualitet.
UD I MENIGHEDEN

Vi skal i fællesskab diskutere, hvordan vi får konsekvenserne af gudsbilledligheden bredt ud til flere i det praktiske, pastorale arbejde. Hvordan omsætter
vi konkret dogmet til praksis i de mange forskellige menighedsaktiviteter?
OBS: Der er en

prækonference torsdag kl. 9-16 med Ryan Peterson.
HJERTELIG VELKOMMEN!

HOVEDNAVN

Ryan Peterson er fra Biola University i USA. Han har forsket,
undervist og været kirkeligt engageret i en årrække i det emne, han skal forelæse om. Han har også har skrevet en bog
herom: Imago Dei as Human Identity.
Ryan Peterson forsker i teologisk antropologi og metode og
underviser i systematisk og historisk teologi. I sin undervisning er han især optaget af relationen til Gud i forhold til emner som menneskelighed, synd, kristologi og anger. Han er dybt engageret i at se sine studerende vokse i indsigt i—og kærlighed til— Gud, og i at motivere kristne til
tilbedelse, visdom, venskab og forvalterskab.
ØVRIGE MEDVIRKENDE

Christian Noval: Konst. sognepræst i Nuuk for den katolske kirke. Dr.theol.
Anders Petersen: Lektor i sociologi ved AAU
Carsten Hjorth Pedersen: Leder af KPI
Søren Østergaard: Centerleder ved Center for ungdomsstudier
Henrik Højlund: Præst i Kingos kirke, København
Torbjørn Johansson: Ph.d. og specialist i Bonhoeffer. Rektor på Forsamlingsfakultetet, Sverige
Leif Andersen: Lektor i praktisk teologi på MF
Niels Nymann Eriksen: Præst i Apostelkirken, København
Dan Månsson: Cand.theol. og master i sjælesorg. Leder af sjaelesorg.dk
Kristoffer Simonsen: Præst i St. Michaelis kirke, Fredericia
Flemming Bak Poulsen: Præst i Taastrup
Peter Søes: præst, Adjunkt i dogmatik MF, ph.d.
Asger Højlund: Professor emeritus i dogmatik, MF
Kurt Larsen: Professor i kirkehistorie, MF

Torsdag 23. januar
PRÆKONFERENCE

09.30 — Kaffe og rundstykker
10.00 — Velkomst til prækonference
10.15 — Imago Dei as Human Identity – in the light of GT and NT v/Ryan

Peterson (2 x 45 min.)
12.00 — Pause – bestil sandwich ved tilmelding eller spis ude
14.00 — Imago Dei as Human Identity – in the light of systematic theology
v/Ryan Peterson (2 x 45 min.)
FÆLLES TEOL- OG JANUARKURSUS

Kl. 19.00 — Velkomst
Kl. 19.10 — Debataften med 4 oplæg om at være ung i det danske samfund og

hvilke udfordringer det giver for kirkeligt konfirmand- og ungdomsarbejde:
Christian Noval, Anders Petersen, Carsten Hjorth Pedersen og Søren Østergaard.

Fredag 24. januar
Kl. 09.00 — Hvad er et menneske? Bibelrefleksion I v/Niels Nymann Eriksen
Kl. 10.15 — Imago Dei as Human Identity – in the light of homiletic, pastoral

care and mission v/Ryan Peterson (2 x 45 min.)
Kl. 12.00 — Pause – bestil smørrebrød ved tilmelding eller spis ude
Kl. 14.00-15.00 og 15.30-16.30 — 4 spor både før og efter kaffepause:

1.

Kan man argumentere teologisk for menneskesyn i den offentlige
debat med konkret eksempel som case? v/Henrik Højlund
2. Dietrich Bonhoeffers antropologi v/Torbjørn Johansson
3. Krop, sind, ånd og relationer - det fuldtonede menneskesyn v/
Leif Andersen
4. Menneskesynet i forkyndelse for børn og unge:
a) Børn v/Dan Månsson
b) Konfirmander /Kristoffer Simonsen
c) Unge v/Flemming Bak Poulsen
Kl. 18.00 — Festaften med god mad, hygge og historier

Lørdag 25. januar
Kl. 09.00 — Hvad er et menneske? Bibelrefleksion II v/Niels Nymann Eriksen
Kl. 10.10 — Foredrag og debat: Menneskets identitet som skabt eller konstru-

eret belyst af 3 oplæg á 30 min. (med efterfølgende drøftelse) fra
følgende 3 vinkler:
1. Oldkirkelig v/Peter Søes
2. Luthersk v/Asger Højlund
3. Grundtvigsk v/Kurt Larsen
Kl. 12.00 — Afslutning og tak for denne gang

Fælles teol- og januarkursus 2020
PRIS

Deltagelse i hele kurset koster 1000 kr.
Pris for deltagelse i enkelte kursusdage
Torsdag: 300 kr. (400 kr. inkl. prækonference)
Fredag: 500 kr.
Lørdag: 300 kr.
Kurset er gratis for studerende og pensionister.

Bemærk: Præster kan søge tjenestefrihed til deltagelse i
kurset, og de kan også ansøge om refusion af kursus- og
rejseudgifter.
MAD

Festmiddag torsdag samt frokost torsdag og fredag skal
bestilles og betales ved tilmeldingen. Der er i øvrigt god
mulighed for at købe mad i nærheden af DBI.

TILMELDING Tilmelding skal ske på www.dbi.edu senest 18. januar

2020. Her skal man også bestille og betale for mad, hvis
man ønsker at spise med.
Hvis man kun deltager i enkeltforedrag og ikke spiser
med, er tilmelding ikke nødvendig.

BO

Der er gode overnatningsmuligheder til en rimelig pris i
nærheden af DBI. Prøv følgende:
www.hotelcopenhagen.dk (350 m. fra DBI)
www.wakeupcopenhagen.dk (Carsten Niebuhrsgade)
www.hotelamager.dk
www.danhostelcopenhagen.dk
www.airbnb.dk (søg på område og datoer)
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