Mobil kirkehøjskole opererer i København
Hvad kommer der ud af at koble fem akademiske teologer sammen med fem
sognepræster? Et stærkt mobilt lærerteam, der kan oplære og udruste
menigheder rundt om i landet. Næste stop er København.
Flere og flere danskere bliver fremmedgjorte for religion og kristendom, og nogle melder sig ud af
folkekirken. Det er ofte mediernes billede. Men der er også en modsat trend. Alpha-kurser samler
landet over mange danskere til en elementær indføring i kristendom. Og så er der dem, der ønsker
større fordybelse og en grundigere undervisning, end de kan få til gudstjenester og de gængse
kirkelige tilbud. Dem forsøger Menighedsfakultetet at komme i møde med Kirkehøjskolen, som de
kommende måneder opererer i København.
Ideen er at kombinere lokale præsters pastorale erfaringer og indsigt i lokalmiljøet med de
teologiske ekspertiser hos Menighedsfakultetets lærere. Fem lokale præster med baggrund i
Menighedsfakultetet vil sammen med fem undervisere fra Menighedsfakultetet over fem onsdag
aftner give en grundig undervisning i aktuelle emner fra troens og teologiens verden, hvilket
danner basis for en spændende, kvalificeret og livsnær undervisning.
Niels Jørn Fogh er en af de lokale sognepræster, som underviser i Kirkehøjskolen i København. Han
forklarer her, hvorfor han er med:
Der er mindst tre gode grunde til, at jeg er med i Kirkehøjskolen – både som arrangør og
underviser.
•
•

•

Som kristne har vi behov for fordybelse i det, vi tror på. Troen og glæden i evangeliet
vokser, når vi graver dybere i Bibelen og i kirkens tro.
Kirkehøjskolen kan give frimodighed og visdom til at være kristne og være menighed
i Storkøbenhavn. Jeg ser frem til at høre om gudsbilleder, nådemidler og kirkens
historie i København. Disse temaer hjælper os til at være relevante menigheder på
bibelsk grundlag.
Kirkehøjskolen vil udruste til lederskab og lovsang. Ved at spejle os i tre bibelske
ledere: Moses, Nehemias og Jesus får vi værdifulde input til lederskab i kirken.
Kirkehøjskolen slutter med lovsang, og det er mit håb, at Kirkehøjskolen kan være
med til at ”forøge taksigelsen til Guds ære”!

Initiativtageren til kirkehøjskolen er sognepræst Jørgen Jørgensen fra Aabenraa, der har været
med i Menighedsfakultetets bestyrelse i tyve år, og som er kåret til Årets Teolog i forbindelse med
sin udtræden af bestyrelsen. Han har opdaget et behov i sin menighed, som han gerne vil
respondere på og udtaler:
Jeg oplever som sognepræst i Aabenraa hos mange kirkegængere en længsel efter fordybelse i
troens verden og efter en undervisning, der går videre, end vi kan nå i en gudstjenesteprædiken.

Derfor ligger det lige til højrebenet at koble kompetente undervisere fra Menighedsfakultetet
sammen med erfarne præster, der har en god føling med, hvor folk er i livet. En duo bestående af
en præst og en professor kan give tilhørerne det ekstra, som mange efterspørger.
Kirkehøjskolen afholdes det kommende vinterhalvår på skift i Betlehemskirken, Vigerslev Kirke,
Buddinge Kirke og Lindehøj Kirke. Blandt undervisningsemnerne er: ’Gudsbilleder og sjælesorg’,
’Kirken som helbredende fællesskab’, ’Kirken i København i 150 år’ og ’Jesus som leder’.
Programmet for Kirkehøjskolen i København kan ses HER
Kirkehøjskolen er et af mange udtryk for, at Menighedsfakultetet driver teologi for kirkens skyld
og ønsker at bidrage til kristnes opbyggelse og oplæring.

