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HELE KURSET

Festmiddag
DELVIS DELTAGELSE

TEOLKURSUS 2021
Enhed med Kristus · Menighedsfakultetets Teolkursus, den 25.-28. maj 2021
Forside: Peter Brandes’ altertavle: ›Nåden er‹ i Silkeborg Kirke - anvendt med tilladelse

INTRODUKTION
Coronasituationen gjorde det umuligt
at gennemføre årets Teolkursus i januar.
Men vi håber at kunne gennemføre det i
ugen efter pinse, og vi er taknemmelige

MEDVIRKENDE

PROGRAM

Grant Macaskill, siden 2015 professor i Ny Testamente ved University of Aberdeen,
Skotland. Forfatter til mange bøger og artikler, både specialiserede studier om bl.a.
jødisk apokalyptik, og bredere studier af nytestamentlige emner, herunder kursets
tema. Desuden har han på det seneste skrevet om kirkens møde med mennesker
med autisme. Grant Macaskill underviser på et letforståeligt engelsk.

for, at meget af det oprindelige program
har kunnet flyttes. Nu håber vi, at rigtig
mange vil bruge ugen efter pinse på at
hente den inspiration, kurset kan give efter et år med få muligheder for den slags.
Temaet er Enhed med Kristus. Et afgørende motiv hos Paulus: Frelsen er at
være delagtig i Frelseren. Professor Grant
Macaskill, Aberdeen, vil i sine forelæsninger hjælpe os til at forstå Paulus bedre, og til at kunne formidle denne store
side af evangeliet til andre. Han forelæser
på et let forståeligt engelsk.
Men der er mere: Asger Chr. Højlund,
Kurt E. Larsen og Uffe Kronborg giver
andre vigtige aspekter af emnet i forelæsninger, og det samme gør på sin vis
Ingolf Henoch Pedersen i bibeltimer over
tekster fra Filipperbrevet. Biskop Henrik
Wigh-Poulsen står for et aftenforedrag
med efterfølgende debat, Leif Andersen
for en kunstaften med relation til kursets
tema. Nogle af de seks workshops hænger også tæt sammen med temaet. Andre relaterer til hverdagen i tjenesten, så
man kan gå lige hjem og bruge det, man
lærer, og det samme gør tirsdagens inspirationssamling. Og så er der gudstjeneste, bøn, festaften og godt fællesskab.
Noget af et overflødighedshorn – det er
lige til at begejstres over! Vel mødt.
Peter Søes, adjunkt, kursusleder

KL

TIRSDAG 25

ONSDAG 26

TORSDAG 27

FREDAG 28

Bibeltime v/ Ingolf Henoch Pedersen Bibeltime v/ Ingolf Henoch Pedersen Bibeltime v/ Ingolf Henoch Pedersen
»For mig er livet Kristus«,
»Glæd jer sammen med mig«
»Jeg regner alt for tab«
Filipperbrevet 1
Filipperbrevet 2
Filipperbrevet 3

9.00-9.45

9.45-10.15

9.30-10.15 Kaffe og rundstykker

Kaffepause

Kaffepause

Kaffepause

Ingolf Henoch Pedersen,
pensionist, retræteleder, forhenværende valgmenighedspræst/
fakultetsleder på Menighedsfakultetet/lærer på Luthersk
Missions Højskole. Erfaren
bibelunderviser samt forfatter til
bøger og artikler om især bibelske emner.

Anders Møberg, sognepræst,
Christianskirken, Aarhus. Tidligere
missionær i Addis Abeba, Ethiopien.

10.15-12.00

Kursusåbning v/ Peter Søes
Forelæsning v/ Asger Chr. Højlund:
»Enhed med Kristus og fremmed
retfærdighed – (hvordan) hænger
det sammen hos Luther?«

Forelæsning v/ Grant Macaskill
»The Little Words that Matter: Locating Salvation ›in‹ Christ«
(Romans 6-8)

Forelæsning v/ Grant Macaskill
»Union with Christ and the Economy
of Discipleship and Leadership«
(Galatians 2:20 and Philippians 3)

Forelæsning v/ Grant Macaskill
»One God, One Mediator, One Spirit:
Union with Christ and the Unity of
the Church«
(1 Cor 8-13)

Sune Skarsholm, sognepræst,
Løsning-Korning. Tidligere generalsekretær i Promissio, formand for
Menighedsfakultetets bestyrelse.

12.00-12.10

Bøn

Bøn

Bøn

Bøn

12.10-13.30

Frokostpause

Frokostpause

Frokostpause

Frokostpause

13.30-14.30

Asger Chr. Højlund, professor
em. i dogmatik ved Menighedsfakultetet. Luthers og reformationens teologi er et tyngdepunkt
i hans store forfatterskab.

Flemming Baatz Kristensen,
sognepræst, Sct. Pauls Kirke,
Aarhus. Forfatter til mange bøger,
senest dobbeltværket På pilgrimsrejse i kirkeåret I-II.

Forelæsning v/ Kurt E. Larsen:
»Jesus, din søde forening at smage«. Om enheden med Kristus hos
Brorson og andre pietister

Forelæsning v/ Uffe Kronborg:
»Enhed med Kristus i kristen spiritualitet«

Gudstjeneste i Christianskirken
Prædikant: Sune Skarsholm
Liturg: Anders Møberg

14.30-15.00

Kaffepause

Kaffepause

15.00 Kaffepause

Kurt E. Larsen, professor i
kirkehistorie og akademisk leder
ved Menighedsfakultetet. Forfatter til mange bøger og artikler
om kirkehistoriske emner.

Thomas Frovin, projektleder for
›I Mesterens Lys‹. Har arbejdet med
kristen spiritualitet og trospraksis
gennem mange år.

15.00-17.00

Sådan gør vi hos os: Korte indlæg
med konkret inspiration til tro og
tjeneste v/ Henrik Højlund, Lasse
Iversen m.fl.

Workshop
Vælg blandt de udbudte
NB: nr. 2 og 6 kun torsdag

15.30-17.30 Workshop
Vælg blandt de udbudte
NB: nr. 2 og 6 kun torsdag

18.00

Spisepause

Festmiddag

Spisepause

Uffe Kronborg, sognepræst,
Ansgars Kirken, Aalborg. Forfatter til bogen Kristusmystik, 2008.
Har arbejdet indgående med
luthersk spiritualitet.

Lasse Holmgaard Iversen, sognepræst, Christianskirken, Aarhus.
Tidligere landsleder i Bibellæser-Ringen.

19.30-21.00

Kirkens vilkår, udfordringer og muligheder i 20’erne.
Foredrag v/ Henrik Wigh-Poulsen
og efterfølgende drøftelse

Festaften

Kristus i mig, Kristus i kunsten.
Alternativ kunstaften v/ Leif
Andersen

Henrik Wigh Poulsen, biskop
over Aarhus Stift, tidl. sognepræst, redaktør mm. Ph.d. på
en afhandling om Grundtvig og
Jakob Knudsen.

Carsten Riis Jensen, sognepræst
Bøvling-Flynder-Møborg-Nees.
Kreativ formidler, driver bl.a. siden
forkyndelse.dk. Modtog Viborgs
Stifts Initiativpris 2019.

Leif Andersen, lektor i praktisk
teologi ved Menighedsfakultetet. Et stort forfatterskab med
tyngdepunkter i bl.a. homiletik,
sjælesorg og lidelsens problem.

Klaus Højgaard Laursen, bach.
theol. Arbejder fuldtids med formidling af Bibelen ved recitationer
i regi af Bibelen Live (bibelenlive.dk).

WORKSHOPS
Kirkeårets vandring. I gudstjenesteliv, menighedsliv og hverdagsliv.
Om at udvikle fornemmelsen for kirkeåret som grundrytmen i troens og
kirkens liv. v/Flemming Baatz Kristensen
Kristen meditation i fællesskab. Forskellige praksisformer fra kirkens
2 store arv. I workshoppen vil vi blive ledt i en fælles meditation, høre om,
hvordan det konkret kan tilrettelægges, og om hvilke mennesker kirken kan
nå gennem det. v/Thomas Frovin (NB: kun torsdag)
At læse Bibelen sammen med nye bibelbrugere – hvad, hvorfor og
3 hvordan? Hvad kan vi som menighed gøre? Inputs om Bibelen 2020,
mundtlig bibelformidling og bibelstudiegrupper v/ Lasse Holmgaard Iversen

1

Hvordan motivere og engagere kirkernes unge – juniorer, teen,
minikonfirmander og konfirmander? Hvordan skabe kristendomsundervisning, som er motiverende, og som gør, at unge engagerer sig og lærer
bedre? Carsten Riis Jensen har stor erfaring inden for kreativ formidling og
›gamification‹.
Filipperbrevet live. Recitation af Filipperbrevet i dets helhed, samtale
5 om indholdet og konkret hjælp til og øvelse i at lære bibeltekster udenad v/ Klaus Laursen
Autism and the Church – and how the Bible might shape thought and
6 practice with respect to this v/ Grant Macaskill (NB: kun torsdag)

4

