
TEOLKURSUS på Menighedsfakultetet 18.-21. januar 2011

OPSTANDELSE OG EVIGT LIV



Kursusprogram

Kl. Tirsdag den 18. januar Onsdag den 19. januar Torsdag den 20. januar Fredag den 21. januar

09.00-
09.45

9.00-9.45 BIBELMEDITATION
Luk 24,1-12 Kvinderne ved graven 
v. rektor Børge Haahr Andersen 

9.00-9.45 BIBELMEDITATION 
Luk 24,13-35 Emmausvandrerne 
v. rektor Børge Haahr Andersen

9.00-9.45 BIBELMEDITATION 
Luk 24,36-52 Mødet med 
discipelflokken
v. rektor Børge Haahr Andersen 

Kaffepause Kaffepause Kaffepause

10.15-
12.00

VELKOMST/FOREDRAG 
Men nu er Kristus opstået fra de døde 
som førstegrøden af dem, der er sovet 
hen. Opstandelseshåbet hos Paulus. 
v. adjunkt Nicolai Techow

FOREDRAG
Den, der tror, har evigt liv. Det evige liv i 
Johannesevangeliet 
v. professor Peter V. Legarth

FOREDRAG
Hvad sker der med os, når vi dør? 
Problemet med mellemtilstanden 
v. professor Asger Chr. Højlund

FOREDRAG
Giver det mening? Håbet i mødet med 
en moderne og postmoderne verden 
v. lektor Leif Andersen

Frokostpause Frokostpause Frokostpause Frokostpause

14.00-
16.00

FOREDRAG
Kristi Opstandelse i den ortodokse kirkes 
tradition 
v. mag. art. og forfatter Monica Papazu

Den ortodokse kirke er med rette blevet 
betegnet som Opstandelsens kirke. 
Kristi Opstandelse er hjertet i den 
teologiske forståelse og i det liturgiske 
liv. Foredraget vil belyse Opstandelsen, 
som den er udtrykt i kirkens teologiske 
tanke, forkyndelse, liturgiske praksis og 
ikonografi. 
 

WORKSHOPS 
1   Opstandelsen og Bibelens tale om de 

sidste tider og tusindårsriget. Hvordan skal 
udsagnene om de sidste tider forstås, og 
hvilken plads bør de have i troen?  Debat 
mellem generalsekretær Ole Andersen 
(Ordet og Israel) og sognepræst Jan H. 
Mortensen (Israelsmissionen) 

2  Kødets opstandelse og det evige liv i 
oldkirken v. sognepræst Peter Søes 

3  Begravelsen: Samtalen, forkyndelsen, 
salmevalget, ritualet, v. sognepræst Carsten 
Haugaard

4  Hvordan forkynde fortabelsens risiko på en 
sand og nærværende måde? v. lektor Leif 
Andersen 

WORKSHOPS
5   Guds Rige: Håbet og kirkens 

engagement i verden v. teologisk 
konsulent i Dansk Oase og sognepræst 
Morten Munch

6   Kødets opstandelse og det evige liv i 
oldkirken v. sognepræst Peter Søes 

7   Begravelsen: Samtalen, forkyndelsen, 
salmevalget, ritualet, v. sognepræst 
Carsten Haugaard

8   Hvordan forkynde fortabelsens risiko på 
en sand og nærværende måde? v. lektor 
Leif Andersen

9  Sjælesorg ved dødslejet v. 
familieterapeuter ved Sct. Lukas 
Stiftelsen, Hellerup, Christina 
Rasmussen og Eleonora Skov Andersen

16.30 GUDSTJENESTE i Christianskirken 
v. valgmenighedspræst Peter Kofoed Herbst

Spisepause 17.30 FESTMIDDAG Spisepause

19.30 FOREDRAG
Hvordan bevare parforholdet i et stresset 
arbejdsliv?
v. psykolog og centerleder Anette Due 
Madsen

FESTAFTEN
Med en passende blanding af spas, hygge og 
musik

CAUSERI - OG LIDT FILM
Overrasket af glæde. Det evige liv i C.S. 
Lewis’ liv og forfatterskab
v. sognepræst Henrik Højlund 

21.00 Kaffe Kaffe Kaffe
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Det er med tanke på den daglige virkelighed 

for forkyndere og undervisere, vi på dette 

teolkursus tager emnet ”Opstandelse og 

evigt liv” op. Både i forkyndelse og sjælesorg 

og ikke mindre i forbindelse med begravelser 

melder spørgsmålet sig: Hvad er indholdet af 

det håb, vi bekender? Den toneangivende 

teologi har i mange år holdt det nede og 

betragtet enhver optagethed af det som 

utidig nysgerrighed. Men mennesker bliver 

åbenbart ved med at spørge. Og selv om vi 

har ment, at vi havde mere at sige om det, 

end P.G. Lindhardt i sin tid gav os lov til, er 

det ikke sikkert, at vi har haft så meget tid 

til at reflektere over det. Hvad har vi altså 

at sige? Og hvordan sige det, så det bliver 

hørt? Det er det, vi gerne vil prøve at yde lidt 

hjælp til gennem kurset, som denne gang er 

et fælles kursus for Menighedsfakultetet og 

Dansk Bibel-Institut. 

Det er et kursus styret af ét tema, hvorfor 

vi har bedt fire af ”vore egne” om at byde 

ind på det fra hver sin vinkel. Først med to 

nytestamentlige foredrag med fokus på de 

tilsyneladende forskellige vægtlægninger, vi 

finder hos Paulus og Johannes. Dernæst det 

spørgsmål, som presser sig på for mange: 

Hvad sker der ved døden? Og til sidst er 

det udfordringen, hvordan dette gøres 

nærværende for dagens mennesker, der 

tages op. 

Én gennemgående taler bliver der dog: Børge 

Haahr Andersen, som vil holde morgenens 

bibelmeditation.

Og så er der en meget spændende vifte af 

workshops, hvor der både er noget til den, 

som har lyst til at grave mere i indholdet, 

og til den, som vil have hjælp til sin praksis. 

Der er workshops om oldkirken med dens 

betydning for, hvordan vi tænker omkring 

disse ting. Eller det allernyeste fokus på 

håbets dennesidige konsekvenser. Der er 

det meget konkrete spørgsmål om, hvad det 

er, man gør i forbindelse med begravelsen. 

Eller siger (og gør) ved dødslejet - eller i 

forkyndelse om det ømtålelige spørgsmål: 

fortabelsen. Og endelige er der hele spørgs-

målet om, hvordan vi skal forstå og omgås 

Det Nye Testamentes mere konkrete udsagn 

om de sidste tider. Det bliver svært at 

vælge!

Og så har vi arrangementerne tirsdag efter-

middag og aften og torsdag aften - der enten 

handler om noget helt andet, eller lægger en 

helt anden vinkel ned over tingene. Og ikke 

mindst: gudstjenesten - med mulighed for på 

en stilfærdig måde at få forbøn for ting, der 

presser sig på. 

Velkommen til et kursus over et vigtigt emne 

og med et særdeles righoldigt program. 

Professor

Asger Chr. Højlund

Kursusleder

OPSTANDELSE OG EVIGT LIV



Priser Standard

Organisations-
ansatte og 
pensionister

Studerende og 
arbejdsløse

Hele kurset
Kursusgebyr 950 650 0
Kaffe, rundstykker, kage 100 100 100
Festmiddag onsdag 150 150 150

Delvis deltagelse
Kursusgebyr pr. dag 285 200 0
Kursusgebyr, fredag 150 100 0
Enkeltlektioner 100 75 0
Kaffe mv. pr. dag 25 25 25

Adresse og kontaktoplysninger
Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N, tlf. 8616 6300 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tilmelding
Senest mandag d. 10. januar 2011. 

Overnatning
Deltagerne sørger selv for indkvartering.

Måltider
Der er ikke mulighed for at købe måltider på Menighedsfakultetet. Der 
henvises til universitetets kantine i Stakladen eller til cafeteriet i Storcenter 
Nord. I forbindelse med festaftenen onsdag indbyder vi dog til festmiddag 
på Menighedsfakultetet. Pris kr. 150,- inklusive drikkevarer. Tilmelding nød-
vendig. 

Kursusleder
Professor Asger Chr. Højlund
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Tilmelding
Tilmelding kan foretages på www.teologi.dk eller ved at udfylde og indsende nedenstående kupon til Menighedsfakultetet

Navn:

Adresse:

Festmiddag onsdag: Deltager i tidsrummet:

Ønsker workshops: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (vælg 2 workshops)

kr.  er vedlagt i krydset check  betalt på giro/netbank 8 17 76 00 (korttype +01<)

Kvittering udleveres under kurset ved henvendelse i administrationen.


