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mandag d. 3. januar 2022

Overnatning

Kursusdeltagere finder selv overnatning

Forplejning

Ud over kaffe med brød tilbyder Menighedsfakultetet ikke forplejning, men henviser til nærliggende spisemuligheder (universitetets kantine ’Stakladen’, Storcenter Nords cafeterier og Jerrys Restaurant). Onsdag aften er
der dog festaften med spisning på Menighedsfakultetet, tilmelding nødvendig.

Kursusleder

Leif Andersen

Sted
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Priser
Standard

Organisationsansatte
og pensionister

Studerende

1625 kr.

1.125 kr.

0 kr.

150 kr.

150 kr.

150 kr.

200 kr..

200 kr.

200 kr.

Kursusgebyr pr. dag

550 kr.

350 kr.

0 kr.

Kursusgebyr fredag

350 kr.

250 kr.

0 kr.

Enkeltlektioner

150 kr.

100 kr.

0 kr.

Kaffe mv. pr dag

50 kr.

50 kr.

50 kr.

HELE KURSET
Kursusgebyr
Kaffe, rundstykker, kage
Festmiddag
DELVIS DELTAGELSE

Forside: Fra bogen Codex Vindobonensis 2554, ca. 1220-1230

Skabelse og inkarnation · Teolkursus 18.-21. januar 2022 på Menighedsfakultetet i Aarhus

Tilmelding

TEOLKURSUS 2022

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Velkommen til Teolkursus 2022!
Forsidebilledet fra Codex
Vindobonensis, ca. 1220-1230,
viser Kristus, den inkarnerede
Gud (med tæerne stikkende ud
af billedrammen), som arkitekt
og skaber af himmel og jord.
Det er denne spænding mellem / enhed af skabelse og
inkarnation, der er tema for
dette års Teolkursus på Menighedsfakultetet.
I teologien står Kristus i centrum. Men Skaberen virker
også uden for teologien. Derfor
inviterer vi også til foredrag om
billedkunst og skønlitteratur.
Velkommen til et oplysende,
opbyggeligt og inspirerende
fællesskab!
Leif Andersen, kursusleder, lektor i praktisk teologi

MEDVIRKENDE

PROGRAM

Knut Alfsvåg: professor i Systematisk Teologi ved VID vitenskapelige høgskole.
Læren om skapelse og inkarnasjon har konsekvenser for vår selvforståelse. I vår tid blir imidlertid den kristne trosbekjennelsens fokus på skapelse og inkarnasjon kritisert og utfordret.
Hva er grunnen til det, og hvilke konsekvenser bør vi trekke av denne kritikken?

Bodil Skjøtt: ex-generalsekretær for Israelsmissionen, cand.
teol. »Ønsker vi at forstå Ordet/
Tao, må vi integrere det i vores liv,«
siger Q. Zhang, kinesisk teolog.
Johannestekster læst i lyset af skabelse og inkarnation og af Zhang’s
udfordring.
FOTO: JESPER R AIS

INTRODUKTION

Jeppe Bach Nikolajsen: lektor/
førsteamanuensis i Systematisk
Teologi og Missionsvidenskab
ved MF vitenskapelig høyskole i
Oslo. Er der ikke et indholdsmæssigt sammenfald mellem skabelsesog efterfølgelsesetikken? Og udelukker dette en kristen etik?
Hans Jørgen Frederiksen:
lektor emeritus i Kunsthistorie,
Aarhus Universitet. Mange billeder fra den kristne tradition handler
specifikt om skabelse og inkarnation; men derudover er begreberne
centrale mht., hvad der generelt
karakteriserer den vellykkede kunst.
Anne Lise Marstrand-Jørgensen: forfatter til bl.a. Hildegard,
Hildegard II, Hvad man ikke
ved, Dronningen af Saba & Kong
Salomon, Sorgens grundstof og
Margrete I. En forfatter om menneskesynet i skønlitteraturen.
Anders Kobbersmed: sognepræst, Christianskirken, Aarhus
leder gudstjenesten torsdag

Peter Søes: adjunkt/førsteamanuensis, ph.d., studieleder, FIUC-Aarhus. Tertullian hævder, at verden har
sit ophav i Guds godhed. Og at Jesus
er Skaberens søn. Begge dele mener
han af mange gode – og nogle få ret
besynderlige – grunde, er troværdigt.
Henrik Højlund: valgmenighedspræst, forfatter: En aften om glæde,
en hyldest til Skaberen

Michael Agerbo Mørch: ph.d.
stud. i Systematisk Teologi,
FIUC-Kbh.

Elli Kappelgaard: aut. psyk.,
Foreningen Agape

Pernille Kørner Thidemann Nielsen: folkeskolelærer på fleksjob,
har skrevet Min nye gamle hjerne,
2020
Lisa Rom Boye: sekretær for
International Student Ministry i
Kristeligt Forbund for Studerende

Martin Rugager Vase: cand.
scient. i videnskabsstudier, BA i
fysik

TIRSDAG 18
9.00-9.45

ONSDAG 19

TORSDAG 20

FREDAG 21

Bodil Skjøtt: Bibeltime over
Johannesevangeliet 1,1-18

Bodil Skjøtt: Bibeltime over
Johannesevangeliet 19,17-24

Bodil Skjøtt: Bibeltime over
Johannesevangeliet 21,1-14

9.45-10.15

Kaffepause

Kaffepause

Kaffepause

Kaffepause

10.15-12.00

Jeppe Bach Nikolajsen:
En kristen levevis – om skabelsesog efterfølgelsesetik

Knut Alfsvåg:
Skabelse og inkarnation
Kampen om virkelighetsforståelsen. Demonteringen av en
skapelses- og inkarnasjonsbasert
virkelighetsforståelse fra senmiddelalderen til opplysningstiden og
dens konsekvenser.

Knut Alfsvåg:
Skabelse og inkarnation
Luthersk teologi som fornyelse av
en skapelses- og inkarnasjonsbasert virkelighetsforståelse. Luther
og Hamann.

Knut Alfsvåg:
Skabelse og inkarnation
Livet i kirken og verden. Bibelsyn
og etikk som arenaer for ideologisk debatt.

12.00-12.10

Tidebøn

Tidebøn

Tidebøn

Tidebøn

12.10-13.30

Frokostpause

Frokostpause

Frokostpause

Frokostpause

13.30-14.30

Sådan gør vi hos os.
Ide- og erfaringsudveksling
fra præstetjenesten mm

Peter Søes:
Skabelse og inkarnation
hos Tertullian

Gudstjeneste i Christianskirken
ved Anders Kobbersmed

14.30-15.00

Kaffepause

Kaffepause

Kaffepause

15.00-17.00

Hans Jørgen Frederiksen: Skabelse
og inkarnation i billedkunsten

Seminarer

Seminarer

18.00

Aftensmadspause

Festmiddag

Aftensmadspause

19.30-21.00

Anne Lise Marstrand-Jørgensen:
Menneskesynet i skønlitteraturen

Festaften

Henrik Højlund: Glæde

SEMINARER
Eksistentiel meningsskabelse (kun onsdag) Hvordan kan psyken og
troen påvirke hinanden? En krise kan påvirke hele mennesket inkl. oplevelsen af mening, men præsten hører ikke altid alt. Ved Elli Kappelgaard
Forvalterskab og bæredygtighed Hvordan kan vi sige, at vi elsker
2 Gud, mens vi ødelægger hans skaberværk? Hvordan tager vi del i Guds
begejstring for hans verden uden at ødelægge den? Ved Lisa Rom Boye
Jesu mange ansigter Fra bibelteksten over teologien til kulturen un3 dersøger vi, hvordan vi får og formidler et mangesidet billede af Jesu
person. Ved Michael Agerbo Mørch

1

Skabelse uden skaber? Hvordan menneskets fascination af og viden
om naturen forklares af idéen om et »skaberværk«, og hvorfor slutningen herfra til den kristne Gud er rationel. Ved Martin Rugager Vase
Skabt i Guds billede, men udkommet i ny udgave (kun torsdag)
5 Hvem er man, når man ikke længere kan det, man kunne før? Og hvordan holder man fast i, at man har værdi i Guds og menneskers øjne, når man
er forandret? Ved Pernille K. T. Nielsen
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