www.teologi.dk/tilmeld

Tilmeldingsfrist

tirsdag d. 3. januar 2023

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

Peter Søes, 2133 0645, ps@teologi.dk

Sted

Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, www.teologi.dk, mf@teologi.dk, Tlf. 8616 6300

Parkering

Der er gratis parkering på adressen, hvis bilen registreres ved tilmeldingen eller på skærmen i loungen.

Priser
Standard

Organisationsansatte
og pensionister

Studerende

1.750 kr.

1.200 kr.

0 kr.

175 kr.

175 kr.

175 kr.

220 kr..

220 kr.

220 kr.

Kursusgebyr pr. dag

600 kr.

375 kr.

0 kr.

Kursusgebyr fredag

400 kr.

275 kr.

0 kr.

Enkeltlektioner

175 kr.

125 kr.

0 kr.

Kaffe mv. pr dag

60 kr.

60 kr.

60 kr.

HELE KURSET
Kursusgebyr
Kaffe, rundstykker, kage
Festmiddag
DELVIS DELTAGELSE

Forside: Kristi himmelfart, 1513. Hans Süss von Kulmbach

Håb & enhed med Kristus · Teolkursus 17.-20. januar 2023 på Menighedsfakultetet i Aarhus

Tilmelding

TEOLKURSUS 2023

PRAKTISKE OPLYSNINGER

INTRODUKTION
Længe ventet! – det er vel det første, der
er at sige om dette kursus. Teolkurserne
blev corona-aflyst både i 2021 og 2022, og

MEDVIRKENDE

PROGRAM

Jamie Davies, Director of Postgraduate Research og lærer i Ny Testamente ved Trinity
College i Bristol, England. Forfatter til bøger og artikler, særligt om det apokalyptiske i Paulus breve, og bredere studier af nytestamentlige emner. Jamie Davies
underviser på et letforståeligt engelsk.

TIRSDAG 17
9.00-9.45

vi ved, at mange har savnet dem. Både
for den faglige luft under vingerne, som
man kan få på sådan et kursus, og for
fællesskabet, inspirationen og det nye gåpå-mod, man altid kommer hjem med,
når man har været afsted.
Når man venter længe på noget, skal
det være godt for at være ventetiden
værd. Lykkeligvis er årets program endog meget godt! Hovednavnet er Jamie
Davies, som underviser i Ny Testamente
ved Trinity College i Bristol, England. Hans
tre forelæsninger tager udgangspunkt i
thessalonikerbrevene og fokuserer både
på Paulus’ apokalyptiske håb og på hans
pastorale teologi og hjerte for menigheden. Jamie Davies underviser på et letforståeligt engelsk.
Men der er mere: Forelæsninger ved
Asger Chr. Højlund, Kurt E. Larsen og
Uffe Kronborg, bibeltimer over tekster
fra Filipperbrevet ved Henrik Nymann
Eriksen, en kunstaften ved Leif Andersen
en temaaften og ikke mindst workshops
med inspiration, man kan gå lige hjem
og bruge. Og gudstjeneste, bøn, en forrygende festaften og godt fællesskab. Der
er virkelig noget at glæde sig til – og det
har været værd at vente på! Vel mødt.
/Peter Søes, adjunkt, kursusleder

Henrik Nymann Eriksen, rektor
for Dansk Bibel-Institut. Forfatter til en lang række bøger og
artikler om især bibelske emner.

Sune Skarsholm, formand for
Menighedsfakultetets bestyrelse,
sognepræst, Løsning-Korning.

Asger Chr. Højlund, professor
em. i dogmatik ved Menighedsfakultet. 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.

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

Anne Mie Skak Johanson, pastor,
Doctor of Intercultural Studies
fra Fuller 2020, landssekretær for
Himmelske Dage.

Uffe Kronborg, sognepræst,
Ansgars Kirken, Aalborg. Forfatter til flere bøger, senest Glædens
symfoni, 2021. Har arbejdet indgående med luthersk spiritualitet.
Leif Andersen, lektor i praktisk
teologi ved Menighedsfakultetet. Et stort forfatterskab med
tyngdepunkter i bl.a. homiletik,
sjælesorg og lidelsens problem.
Anders Møberg, sognepræst,
Christianskirken, Aarhus. Tidligere missionær i Addis Abeba,
Ethiopien.

Lasse Holmgaard Iversen, sognepræst, Christianskirken, Aarhus.
Tidligere landsleder, Bibellæser-Ringen.
Hanne Terp Legarth, cand. mag,
Institutleder i Kristent Pædagogisk
Institut. Tidl. lærer på Kristeligt
Forbund for Studerendes Ledertræningscenter.
Klaus Højgaard Laursen, præst,
Kirken ved Tange Sø, Ans. Bibelformidler i regi af Bibelen Live (bibelenlive.dk).

ONSDAG 18

TORSDAG 19

FREDAG 20

Bibeltime v/ Henrik Nymann Eriksen »For mig er livet Kristus«
Filipperbrevet 1

Bibeltime v/ Henrik Nymann Eriksen »Glæd jer sammen med mig«
Fiilipperbrevet 2

Bibeltime v/ Henrik Nymann Eriksen »Jeg regner alt for tab«
Filipperbrevet 3

9.45-10.15

9.30 Kaffe og rundstykker

Kaffepause

Kaffepause

Kaffepause

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/ Jamie Davies
Apocalyptic Epistemology: Paul’s
ministry to the Thessalonians and
the Revelation of Jesus

Forelæsning v/ Jamie Davies
Apocalyptic Eschatology: Paul’s
ministry to the Thessalonians and
the Coming of Jesus

Forelæsning v/ Jamie Davies
Apocalyptic Cosmology: Paul’s
ministry to the Thessalonians and
the Victory of Jesus

12.00-12.10

Bøn

Bøn

Bøn

Bøn

12.15-13.30

Frokostpause

Frokostpause

Frokostpause

Forelæsning v/ Uffe Kronborg:
Håbet, glæden og naturen i kristen
spiritualitet

13.30-14.30

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

Gudstjeneste i Christianskirken
Prædikant: Sune Skarsholm
Liturg: Anders Møberg

14.30-15.00

Kaffepause

Kaffepause

15.00 Kaffepause

15.00-17.00

Sådan gør vi hos os
Korte indlæg med konkret inspiration til tro og tjeneste

Seminarer
Vælg blandt de udbudte

15.30-17.30
Seminarer
Vælg blandt de udbudte

18.00

Spisepause

Festmiddag

Spisepause

19.30-21.00

Kirkens vilkår, udfordringer og
muligheder i 20’erne.

Festaften

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

SEMINARER
Kirkeårets vandring. I gudstjenesteliv, menighedsliv og hverdagsliv.
Om at udvikle fornemmelsen for kirkeåret som grundrytmen i troens og
kirkens liv. v/Flemming Baatz Kristensen
At komme til tro på Jesus i en kultur, hvor han er ukendt. Om hvad
2 der har ført nye troende i Danmark ind i troen og menigheden v/Anne
Mie Skak Johanson
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

Generationsmøder, ungdomskultur, kirke og tro. Hvad kendetegner
den nuværende ungdomskultur? Hvordan kan vi forstå dem, der er andre steder i livet end os selv? Hvilke muligheder – og hvilke udfordringer – giver
generationsforskellene i menighedens liv? Hvad er de gode nyheder på tværs
af generationerne? v/ Hanne Terp Legarth
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 Højgaard Laursen

4

