Menighedsfakultetets
akademiske
overbygningsprogram
i kirke og teologi
Efteruddannelse på masterniveau

Efterår 2021

Fire moduler
Uddannelsen består af en række fag, som kan tages enkeltvis eller
som et samlet forløb bestående af fire fag:
Efteråret 2020
(gennemført)

8

Første Mosebog
1 Mos. er yderst vigtig, fordi resten af Bibelen bygger på

den. Her ser vi, at mennesket har en enestående værdi og bestemmelse, og hvorfor menneskelivet ofte går skævt. Bogen viser
også, hvordan Gud bruger ufuldkomne og skrøbelige mennesker
i sin plan for verden. Gennemgangen vil dels fokusere på centrale
kapitler, dels belyse afgørende teologiske temaer i 1 Mos.
Undervisere: Jens Bruun Kofoed og Carsten Vang
Foråret 2021
(gennemført)

9

Epistelteksternes teologi og prædikenpotentiale
Dette kursus vil fokusere på epistelteksternes teologi og

prædikenpotentiale. Kurset vil bygge bro mellem nytestamentlig
teologi og nutidig prædikenpraksis, og der vil indgå praktiske
øvelser i kurset. Undervisere: Klaus Vibe og Henrik Højlund
Efteråret 2021

10

Diakoni, kirke og samfund
At være til praktisk hjælp for mennesker har været et

kendetegn på kirken siden apostlenes tid. I dag udfører kristne
mennesker et udstrakt diakonalt arbejde, i menigheder, diakonale
institutioner og i deres hverdag. Men hvordan bør forholdet være
mellem tro, kirke og diakoni? Og hvilken rolle kan og bør diakonien spille i det danske velfærdssamfund?
Undervisere: Tove Søgaard og Kurt E. Larsen
Foråret 2022

11

Menneskesyn, dannelse og formidling
Troens menneskesyn handler om den værdighed og det

kald, der ligger i at være skabt i Guds billede. Det handler også om
synden og dens destruktive magt. Begge dele er både bibelske hovedpointer og ganske erfaringsnær virkelighed. Kurset fokuserer
dels på, hvad troens menneskesyn er, og dels, hvordan det former
kristen dannelse, oplæring og formidling. Undervisere: Carsten
Hjorth Pedersen og Peter Søes

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 2021. 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 10
Datoer for undervisningsdage
20. august

kl. 08.30-15.30

3. september

kl. 08.30-15.30

8. oktober

kl. 08.30-15.30

29. oktober

kl. 08.30-15.30

26. november

kl. 08.30-15.30

14. januar 2022 kl. 12.00 afleveres den skriftlige opgave

Diakoni, kirke og samfund
Dette kursus vil sætte fokus på kirkens og den enkelte kristnes
ansvar for at yde praktisk hjælp til mennesker på basis af den
kristne tro og ud fra den kristne menighed. Kurset vil bygge bro
mellem teori og praksis: Mange står allerede i en praktisk tjeneste i diakonalt og socialt arbejde, og hvordan ser dette så ud i
lyset af Bibelens lære? Og modsat: Når man fordyber sig i Bibelens og kirkens lære om diakoni og menighedsliv, hvordan kan
dette så bedst omsættes til virkelighed i vores tid og i et dansk
velfærdssamfund?
Undervisere er Professor Kurt E. Larsen og landsleder Tove
Søgård, desuden besøg af gæster med stor erfaring inden for
bestemte områder.
Undervisningen vil belyse emnet fra flere vinkler: En teologisk
vinkel vil se på det grundlæggende forhold mellem diakoni og
kristen tro, ud fra de bibelske skrifter og ud fra kirkens traditioner. En anden vinkel er at få emnet belyst ud fra den enkelte medarbejders side: Hvilket bidrag kan jeg yde i det diakonale arbejde,
og hvordan skal jeg se på min egen tjeneste i den sammenhæng?
Der vil her blive taget hensyn til deltagernes forskellige baggrunde, som medarbejder i kirkelige-diakonale organisationer, som
præster og menighedsmedlemmer eller måske som ansatte i offentligt socialt arbejde. Endelig vil der hver gang være nogle meget praktiske oplæg og drøftelser, hvor de forskellige baggrunde
forhåbentligt kan være til gensidig inspiration.

Undervisere
Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut. Læreruddannet. Cand.polit. med pædagogik
som hovedfag og kristendom som mellomfag. Førstelektor i
pædagogik 2004. Leder af bl.a. Katekismusprojektet, Åndsfrihedsprojektet og Projekt God Forkyndelse. Har virket som
prædikant, foredragsholder og medarbejder i det kristne børne- og ungdomsarbejde gennem mange år. Forfatter til mere
end 20 bøger om religionspædagogik og formidling.

Carsten Vang, lektor i Gammel Testamente ved Menighedsfakultetet. Forfatter til flere faglige artikler om Femte Mosebog, Hoseasbogen og Israels udvandring fra Egypten og har
undervist mange gange i Første Mosebog.

Henrik Højlund, præst, cand.theol. Har mange års erfaring
som forkynder. Har udgivet flere bøger om forkyndelse og flere prædikensamlinger, bl.a. en med udlægning af epistelteksterne. Har desuden i flere omgange været prædikenvejleder
på Pastoralseminariet i Aarhus og København og er timelærer
på Menighedsfakultetet i liturgik.

Jens Bruun Kofoed, professor i Gammel Testamente ved DBI
og FIUC-CPH, ph.d. Forfatter til bl.a. følgende bøger om væsentlige temaer i Første Mosebog: Til syvende og sidst – Skabelse,
tempel og hvile i Biblen og den gamle Orient (2015), Konge, præst og
gartner – menneske i Guds verden (2016) og Før Darwin – et forord til
debatten om skabelse og evolution (2018).

Klaus Vibe, adjunkt, ph.d. Underviser i Det Nye Testamente
ved FIUC-Aarhus og Menighedsfakultetet, hvor han bl.a. har
undervist i Galaterbrevet, 1 Korintherbrev, Pastoralbrevene,
Jakobsbrevet og 1 Petersbrev, samt udvalgte skrifter fra skriftsamlingen De Apostolske Fædre. Har tidligere arbejdet for Kristeligt Forbund for Studerende og som valgmenighedspræst.

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.

Peter Søes, adjunkt i dogmatik på Menighedsfakultetet.
Cand. theol. 2000, sognepræst 2001-2015, ph.d. 2019 på en
afhandling om menneskesynet hos Tertullian, Karl Barth og
Wolfhart Pannenberg. Har beskæftiget sig med krydsfeltet
mellem menneskesyn og formidling i mange år, bl.a. som underviser og børneklubmedarbejder.

Tove Søgaard, Landsleder i Kristelig Handicapforening, mange
års erfaring som leder, tidligere chef i kommunal sundhedsafdeling (pleje/sygepleje). Diplom og Master i ledelse fra Aarhus
Universitet. Engageret i kirkeligt arbejde og medlem af menighedsråd. Har været medlem af Agapes bestyrelse i flere år.

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

