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Kirkehøjskole
i København
2021-2022

Velkommen til Kirkehøjskole
Velkommen til kirkehøjskole,
hvor vi går i dybden med den kristne tro!
Kirkehøjskole i København er et tilbud til alle, der gerne vil fordybe sig i den kristne tro. Det er teologi for lægfolk, hvor ’præsten
og professoren’ rykker ud for at give øget indsigt, perspektiv og
udrustning til at leve som kristen i dagens Danmark.
Kirkehøjskolen forløber over fem onsdag eftermiddage og
aftener i vinterhalvåret 2021-2022. Hver gang går en lokal præst
fra København sammen med en lærer fra Menighedsfakultetet i
Aarhus om at undervise to lektioner hver. Der serveres på højskolemanér aftensmad efter de to første lektioner, og der er mulighed
for, at deltagerne kan bidrage 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 2021!
Sognepræst Martin Drengsgaard, Bethlehemskirken
Sognepræst Per Damgaard Pedersen, Kingos Kirke
Sognepræst Henrik Laursen, Vigerslev Kirke
Sognepræst Niels Jørn Fogh, Lindehøj Kirke
Sognepræst Jakob Søvndal, Buddinge Kirke
Lektor Leif Andersen, Menighedsfakultetet
Lektor Carsten Vang, Menighedsfakultetet
Adjunkt ph.d. Klaus Vibe, Menighedsfakultetet
Professor dr.theol. Kurt E. Larsen, Menighedsfakultetet
Adjunkt ph.d. Peter Søes, Menighedsfakultetet

Program
Bethlehemskirken

Onsdag den 27. oktober 2021 – Tema: Sjælesorg

16.40

Drop-in kaffe

17.00

Velkommen!

17.05

Leif Andersen: Gudsbilleder og sjælesorg I
Hvilket billede har jeg af Gud? Er han grusom eller mild? Er han
farlig eller ufarlig? Kan jeg måske tage helt fejl af, hvem Gud er i
sig selv? Og er der et sted, hvor jeg kan finde et pålideligt og sandt
billede af Gud? Det kan påvirke både mit billede af mig selv og af
min næste – og endda selvbilledet og næstebilledet hos mennesker, der ikke tror noget videre på Gud.

17.50

Pause

17.55

Leif Andersen: Gudsbilleder og sjælesorg II

18.45

Aftensmad

19.30

Martin Drengsgaard: Kirken som helbredende fællesskab I
Vi går alle haltende gennem livet og har brug for Guds nærhed og
helbredelse. Gud har valgt kirken som det fællesskab, hvorigennem han virker med sin Ånd. Derfor er vi som kirke kaldet til lade
mennesker møde Guds helbredelse igennem os. Vi ser på, hvordan
det så ud på Jesu tid, i de første menigheder, og hvordan det kan se
ud i dag.

20.10

Pause

20.15

Martin Drengsgaard: Kirken som helbredende fællesskab II

20.55-21.15
Vigerslev Kirke

Kaffe og opsamling
Onsdag den 24. november 2021 – Tema: Gudstjenesten

16.40

Drop-in kaffe

17.00

Velkommen!

17.05

Peter Søes: Nådemidlerne I
›Alt ved gudstjenesten skal ske for ordets og sakramenternes
skyld‹, siger Luther. Gud bruger nemlig ordet, dåben og nadveren
som midler til at give os troen og med den hele sin nåde. Det er
hjerteblodet i luthersk gudstjenesteforståelse, og det er afgørende
vigtigt. Men måske er alt alligevel ikke sagt med det?

17.50

Pause

17.55

Peter Søes: Nådemidlerne II

18.45

Aftensmad

19.30

Per Damgaard Pedersen: Liturgien I
Der findes tre grundtyper af gudstjenester og tre store familier
af kirkesamfund: den østlige, den vestlige og den internationale.
Man kunne også sige den ortodokse, den katolske og den pentekostale. Vi skal se på, hvad der er særligt for hver af disse kirker og
liturgier, særligt for den mindst kendte, nemlig den ortodokse.

20.10

Pause

20.15

Per Damgaard Pedersen: Liturgien II

20.55-21.15
Vigerslev Kirke

Kaffe og opsamling
Onsdag den 26. januar 2022 – Tema: Kirken

16.40

Drop-in kaffe

17.00

Velkommen!

17.05

Kurt E. Larsen: Kirken i København i 150 år I
København har en spændende kirkelig historie. Nye kirker blev
bygget af Københavns Kirkefond, der havde et helt særligt menighedssyn. Indre Mission fik en selvstændig forening med særligt
præg. Store vækkelseskampagner har der været fra Oxford-bevægelsen til Billy Graham, og i dag findes talrige migrantkirker.

17.50

Pause

17.55

Kurt E. Larsen: Kirken i København i 150 år II

18.45

Aftensmad

19.30

Henrik Laursen: Kirkens udvikling i det 1. århundrede ud fra Apostlenes Gerninger I. Apostlenes Gerninger er beretningen om den
ældste kirke, de første kristne og deres iver efter at lede mennesker
til livsfællesskabet med Jesus Kristus. Under forskellige forhold
møder de forskellige mennesker på forskellige måder. Det kan vi
spejle os i i dag.

20.10

Pause

20.15

Henrik Laursen: Kirkens udvikling i det 1. århundrede ud fra Apostlenes Gerninger II

20.55-21.15
Buddinge Kirke

Kaffe og opsamling
Onsdag den 23. februar 2022 – Tema: Bibelsk lederskab

16.40

Drop-in kaffe

17.00

Velkommen!

17.05

Carsten Vang: Moses som leder I
Skønt Moses følte sig dårligt udrustet til at stå frem som leder, blev
han alligevel kaldet af Gud. Hvad formede Moses som leder? Vi ser

på hans kærlighed til sit folk og følger ham gennem hans kampe
med sit folk og med Gud. Selv om han erfarede Guds overvældende
virkelighed, oplevede han også nederlag, men Gud hjalp ham med
lederskabets byrde.
17.50

Pause

17.55

Carsten Vang: Moses som leder II

18.45

Aftensmad

19.30

Niels Jørn Fogh: Nehemias som leder
Nehemias blev bevæget til vedholdende bøn, da han hørte om
nøden i Jerusalem. Efter en periode i bøn handlede Nehemias. I
løbet af 52 dage blev muren omkring Jerusalem bygget færdig. Gud
gjorde det umulige muligt - med Nehemias som det menneskelige
redskab. Vi spejler os i Nehemias’ lederskab.

20.10

Pause

20.15

Niels Jørn Fogh: Jesus som leder
Jesus har gjort det klart, at han ikke blot er vores frelser, men også
vort forbillede. Derfor er det legitimt at spejle sig i hans lederskab.
Undervisningen vil fokusere på, hvordan Jesus elsker, udfordrer og
udruster sine disciple til at være kirkens ledere.

20.55-21.15
Lindehøj Kirke

Kaffe og opsamling
Onsdag den 30. marts 2022 – Tema: Mødet med en hellig Gud

16.40

Drop-in kaffe

17.00

Velkommen!

17.05

Klaus Vibe: I skal være hellige, for jeg er hellig! I
Første Petersbrev formaner sine læsere til at være hellige, fordi
Gud er hellig. Vi vil se, hvad Guds hellighed indebærer, og hvordan
Første Petersbrev applicerer 3 Mosebogs bud om hellighed i sin
formaning til sine læsere til også at være hellige.

17.50

Pause

17.55

Klaus Vibe: I skal være hellige, for jeg er hellig! II

18.45

Aftensmad

19.30

Jakob Søvndal: Tilbedelse og lovsang – grundlag og praksis I
Hvad betyder lovsangen for os i menigheden? Hvad siger Bibelen
om lovsang? Og betyder det noget, hvad vi synger? Vi vil se på nogle lovsange og deres indhold og synge forskellige lovsange.

20.10

Pause

20.15

Jakob Søvndal: Tilbedelse og lovsang – grundlag og praksis II

20.55-21.15

Kaffe og opsamling

Undervisere på Kirkehøjskole i København

Leif Andersen: (f. 1952) Cand.theol., lektor i Praktisk Teologi på Menighedsfakultetet. Foredragsholder. Har skrevet flere bøger, herunder
sjælesorgsværket: ’Kroppen og ånden’ i to bind samt ’Gud, hvorfor
sover du?’

Martin Drengsgaard: (f. 1977) Sognepræst siden 2011 i Bethlehemskirken på Nørrebro. Med i Dansk Oases lederskab.

Peter Søes: (f.1973) Ph.d., adjunkt ved Menighedsfakultetet. Tidligere
sognepræst i Skelgårdskirken på Amager.

Per D. Pedersen: (f.1967) Siden 2020 sognepræst i Kingos Kirke på Nørrebro i København. Tidligere sognepræst ved Kristkirken i Kolding og
tidligere lærer ved præsteuddannelsen i Armenien.

Kurt E. Larsen (f.1955) Dr.theol., professor i Kirkehistorie samt akademisk leder på Menighedsfakultetet, forfatter og offentlig forelæser.

Henrik Laursen: (f.1972) Sognepræst i Vigerslev Kirke siden 2007. Tidligere generalsekretær for Kristeligt Forbund for Studerende.

Carsten Vang: (f.1953) Lektor i Det Gamle Testamente ved Menighedsfakultetet i Aarhus. Medredaktør på bladet TEL (om bibelsk arkæologi). Medvirket i bibeloversættelsen fra 1992.

Niels Jørn Fogh: (f.1952). Siden 1988 sognepræst i Lindehøj Kirke i Herlev. Gift med Marie og far til fem. Tidligere studentersekretær i Aarhus
for Kristeligt Forbund for Studerende.

Klaus Vibe: (f.1975) Ph.d., adjunkt ved Menighedsfakultetet, tidligere
sekretær i Kristeligt Forbund for Studerende, tidligere valgmenighedspræst.

Jakob From Søvndal: (f.1979) Sognepræst på 3. år i Buddinge, gift med
Hannah og far til fire børn. Tidligere sognepræst i Aarhus og tidligere
valgmenighedspræst i Hinnerup.

Praktiske informationer
Sted

Kirkehøjskole i København afholdes på skift i disse fire kirker:
Bethlehemskirken, Åboulevard 8, 2200 København N
Vigerslev Kirke, Lykkebovej 1, 2500 Valby
Buddinge Kirke, Buddingevej 293, 2860 Søborg
Lindehøj Kirke, Tvedvangen 175, 2730 Herlev

Pris

Alle fem aftener: 1.000 kr.
Enkeltaftener: 250 kr. per gang
Prisen dækker undervisning samt forplejning.

Tilmelding
og betaling

senest den 6. oktober 2021 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 Martin Drengsgaard, Per Damgaard
Pedersen, Henrik Laursen, Niels Jørn Fogh, Jakob Søvndal samt
landssekretær Nils Andersen,
Menighedsfakultetet,
Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N,
tlf. 8616 6300, na@teologi.dk,
www.teologi.dk
www.teologistudiet.dk

