Menighedsfakultetet opretter Center for Kristen Praksis
Menighedsfakultetet opretter et nyt center, der skal imødekomme et stort behov for et fagligt
arbejde med undervisning, forkyndelse og sjælesorg. Det overordnede mål er at styrke
formidling af kristen tro og praksis i hele det danske samfund.

Menighedsfakultetet har i øjeblikket et ’Akademi for Praktisk Teologi’, hvis undervisning primært
er rettet mod teologistuderende. Det har god tilslutning, men nu udvider vi kompetencerne og
arbejdsområderne ved at oprette et fagligt formidlings- og videnscenter under ledelse af professor
dr.theol. Kurt E. Larsen. Vi kalder det Center for Kristen Praksis.
Forskning og formidling
Menighedsfakultetet har som formål at uddanne til præstetjeneste, mission og andre opgaver i
kirke og samfund gennem varetagelse af videnskabelig, teologisk forskning og undervisning på
højeste akademiske niveau. Derfor er Menighedsfakultetet et naturligt hjemsted for et fagligt
Center for Kristen Praksis. Centeret vil stræbe efter at nå det højeste faglige niveau inden for
kristen undervisning, forkyndelse og sjælesorg m.m.
Centerleder Kurt E. Larsen udtaler:
Der er i vores land et stort behov for indføring i kristen tro og kristent liv, og
Menighedsfakultetets særlige bidrag i den sammenhæng kan naturligt være at arbejde med
problemstillingerne på et højt fagligt niveau med henblik på at være til gavn for hele kirkelivet.

Udrustning af teologistuderende
Det nye center vil blive funderet i det teologiske fagmiljø på Menighedsfakultetet, og centerets
medarbejdere vil indgå i Menighedsfakultetets faste lærerstab og studiemiljø. Centerets arbejde
vil således komme de teologistuderende til gode, så de udrustes bedre til deres kommende
tjeneste i kirke og missionsarbejde.
Ressourcested for teologi og pædagogik
Centerets hovedopgave bliver at formidle inspiration og viden om kristen praksis til kirker,
menigheder og kulturinstitutioner. Det frivillige kirkelige arbejde kan bruge centeret som et
ressourcested for teologisk og pædagogisk tænkning og praksis. I skolesammenhænge vil centret
blive en ressource for tænkning og praksis omkring kristendomskundskab, etik og menneskesyn i
både folkeskolen og frie skoler.
Faglige kurser i hele landet
Centerets ansatte og tilknyttede vil både stå til rådighed ved faglige kurser over hele landet og
medvirke ved egne målrettede, faglige kursus- og seminartilbud.

Tæt og fleksibelt samarbejde
Centeret vil løse sine opgaver i samarbejde med andre med samme fokusområder og faglige
interesser. Derigennem faciliteres et fagligt miljø, hvor forskere og fagpersoner fra andre
organisationer kan indgå i et samarbejde om forskning og undervisning.
Centeret ønsker at udnytte eksisterende ressourcer, samle, koordinere og ved fælles hjælp nå
længere ud. Det vil også være et mål at opkvalificere flere fagpersoner og rekruttere en ny
generation af folk med høj faglig basis inden for undervisning, forkyndelse og sjælesorg.
Kurt E. Larsen udtaler:
Center for Kristen Praksis vil indgå i et struktureret, forpligtende, dialogbaseret, frivilligt
samarbejde mellem frie organisationer inden for undervisning, forkyndelse og sjælesorg. Ved at
kombinere ressourcer og kompetencer sigter vi efter at udvikle de respektive organisationer, hvor
en samarbejdsaftale vil definere rammer og vilkår for samarbejdet.
Kristent Pædagogisk Institut som samarbejdspartner
Første opgave for Center for Kristen Praksis bliver at opbygge et tværfagligt forskningsmiljø inden
for religionspædagogik og kirkelig undervisning i samarbejde med Kristent Pædagogisk Institut.
Center for Kristen Praksis håber at kunne ansætte de første medarbejdere i foråret 2022 og åbne
sommeren 2022.
Fakultetsleder på Menighedsfakultetet, Thomas Bjerg Mikkelsen udtaler:
Vi glæder os til at samarbejde med Kristent Pædagogisk Institut og håber, at flere
samarbejdspartnere vil støde til i takt med, at projektet udvikler sig.
Nærmere oplysning om Center for Kristen Praksis kan fås hos:
•
•

centerleder professor Kurt E. Larsen, kl@teologi.dk eller 7356 1253
fakultetsleder Thomas Bjerg Mikkelsen, tbm@teologi.dk eller 6010 7880

