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Åndelig dannelse 
                                  – og luthersk spiritualitet

TEOLKURSUS på Menighedsfakultetet          15.-18. januar 2013
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Tirsdag den 15. januar

10.00-10.10 Tidebøn
10.15-12.00 Foredrag 
v/ Owe Wikström: Åndelig dannelse I
12.00-12.10 Tidebøn 
Frokostpause
13.30-15.00 Foredrag v/ Leif Andersen: 
Tilgivelse og forsoning
Kaffepause
15.30-16.30 Eksklusivt interview m/ 
Owe Wikström: ’Jeg er ambivalent og 
tvivlende …’ 
- v/ Jørn Henrik Olsen
16.45-17.45 Konvent for interesserede: 
Emner og spørgsmål v/ deltagerne
Spisepause
19.30-20.45 Owe Wikström og 
Jørn Henrik Olsen: 
’Tilværelsens blå undertone’ 
(eksistens, kunst, litteratur) 
20.50-21.00 Tidebøn
Kaffepause

Onsdag den 16. januar

09.00-09.10 Tidebøn 
09.15-10.00 Bibelmeditation 
v/ Niels Nymann Eriksen: 
Matt 20,1-16: Arbejderne i vingården 
(septuagesima, d. 27/01)
Kaffepause
10.15-12.00 Foredrag v/ Knut Alfsvåg: 
Luthersk spiritualitet I, Den lutherske 
kirkes økumeniske identitet: Kristologi, 
skabelse og retfærdiggørelse
12.00-12.10 Tidebøn
Frokostpause
13.30-15.00 Foredrag 
v/ Owe Wikström: Åndelig dannelse II
Kaffepause
15.30-17.00 WORKSHOPS
1. Dannelsen af en forkynder 
– Jørgen Sejergaard 
2. Dannelsen af en sjælesørger 
– Eleonora Skov Andersen 
3. Dannelsen af en ’langtidsholdbar’ 
Herrens tjener – Conny Hjelm 
4. Digital dannelse 
– Jacob Brøndum og Anders Skov 
5. Dannelse på dybt vand – hvordan 
navigere i en kultur uden religiøst 
sprog? 
– Dorte og Elli Kappelgaard
17.05-17.15 Tidebøn i andagtsrummet 
(tilbud)
18.00-21.00 FESTAFTEN 
med både nyttige og skæve udtræk 
(kun for tilmeldte)

TOrsdag den 17. januar

09.00-09.10 Tidebøn 
09.15-10.00 Bibelmeditation 
v/ Niels Nymann Eriksen: 
Luk 18,31-43: Den blinde ved Jeriko 
(1. s. i fasten, d. 17/02)
Kaffepause
10.15-12.00 Foredrag v/ Knut Alfsvåg: 
Luthersk spiritualitet II, Den lutherske 
bekendelse som modernitetskritik: 
Afvisningen af gnosticismen
12.00-12.10 Tidebøn 
Frokostpause
13.30-15.00 Foredrag v/ Jørn Henrik 
Olsen: Kunsten at dø, kunsten at leve
Kaffepause
15.30-17.00 WORKSHOPS
1. Dannelsen af en forkynder 
– Jørgen Sejergaard 
2. Dannelsen af en sjælesørger 
– Eleonora Skov Andersen 
3. Dannelsen af en ’langtidsholdbar’ 
Herrens tjener – Conny Hjelm 
4. Digital dannelse – Jacob Brøndum 
og Anders Skov 
5. Dannelse på dybt vand – hvordan 
navigere i en kultur uden religiøst 
sprog? – Dorte og Elli Kappelgaard
17.05-17.15 Tidebøn i MF’s andagtsrum 
(tilbud)
Spisepause
19.30-21.30 Gudstjeneste i 
Christianskirken v/ Henrik Højlund
Kaffe (på MF)

Fredag den 18. januar

09.00-09.10 Tidebøn 
09.15-10.00 Bibelmeditation 
v/ Niels Nymann Eriksen: 
Luk 24,13-35: Vandringen til Emmaus 
(2. påskedag, d. 01/04)
Kaffepause
10.15-12.00 Foredrag v/ Knut Alfsvåg: 
Luthersk spiritualitet III, Levende 
lutherske lokalmenigheder: Lære, 
liturgi, ledelse, lægfolk
12.00-12.10 Kort afrunding/tidebøn 
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TEMA-INTRO: 

Åndelig dannelse 
– og luthersk spiritualitet
Livet og tjenesten udfordres på mange nye måder i dag. Undervejs 
i krævende jobs eller midt i hverdagens uro har vi derfor alle brug 
for at finde veje ind til rum med dannelse, fordybelse, kreativitet, 
læring, modning og stilhed. Rolle og identitet er et – delvis - nyt 
satsningsområde, hvor teologien skal kunne navngive og tolke 
mennesket og verden, herunder også kirkens aktører på et dybt 
identitetsplan. 

Teologien er en fantastisk ’harddisk’. På Teolkurset 2013 åbnes den-
ne op. Vi sætter et skarpt fokus på åndelig dannelse, herunder sær-
lig luthersk spiritualitet, fordi vi tror på vigtigheden af, at vi hver især 
drager omsorg for det indre liv og troens fordybelse. Det er vitalt for 
de opgaver, vi står i som præster, undervisere, ledere, sjælesørgere 
og vejledere. Og det er ikke mindre vigtigt for de mennesker, vi er i 
kontakt med på mangfoldige arenaer. Menneskets modning og dets 
koncentration om det åndelige liv er knyttet til teologisk tænkning, 
reflekteret praksis og overhovedet de påtrængende spørgsmål, som 
kursets bibelmeditationer, foredrag, workshops, gudstjeneste m.v. 
omhandler og udfolder. 

Kurset har en bred målgruppe blandt teologer, præster, kirkelige 
konsulenter og sekretærer og andre interesserede. Stort og varmt 
velkommen til MF/TORVET!

Jørn Henrik Olsen
Fakultetsleder på MF

Medvirkende
Andreas Østerlund Nielsen, ph.d.-studerende, præst, Aarhus, leder tidebøn-
nerne 
Niels Nymann Eriksen, sogne- og indvandrerpræst, Apostelkirken på Ve-
sterbro, København, holder tre bibelmeditationer over udvalgte prædiken-
tekster
Owe Wikström, professor i religionspsykologi på Uppsala Universitet, Sve-
rige, står for 2 foredrag om åndelig dannelse og bidrager ved et par skæve 
programpunkter
Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi ved MHS, Stavanger, Norge, 
holder foredrag om luthersk spiritualitet 
Leif Andersen, lektor i praktisk teologi, MF Aarhus, holder foredrag
Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, ph.d., MF Aarhus, holder foredrag m.m.
Henrik Højlund, sognepræst i Løsning, er ansvarlig for gudstjenesten

WOrkshOps-lederne
1. Jørgen Sejergaard, sognepræst i Karlebo: Dannelsen af en forkynder ... 
Mange byggesten gør en person til en forkynder. Hvordan sikre fordybelse i 
tekster – og i øvrigt udvikle sig som forkynder? 
2. Eleonora Skov Andersen, familieterapeut og teolog, Sankt Lukas Stiftel-
sen, København: Dannelsen af en sjælesørger – Erfaringsrigdomme tæt på 
sjælesorgens og terapiens praksis udfoldes.
3.  Conny Hjelm, underviser og supervisor, Filadelfia, Dianalund: Dannelsen 
af en ’langtidsholdbar’ Herrens tjener – Hvordan tager jeg på en ret måde 
vare på mig selv midt i en travl og engageret tjeneste for Gud og menne-
sker?
4. Jacob Brøndum, cand.scient.soc., speciale i virtuel markedsføring og 
kommunikation, og Anders Skov, sociolog med speciale i virtuelle fælles-
skaber: Digital dannelse - En diskussion af hvilke potentialer og udfordringer 
den virtuelle verden rummer. Er digital sjælesorg en mulighed?
5. Dorte Kappelgaard, sociolog, og Elli Kappelgaard, psykolog, begge Kø-
benhavn: Dannelse på dybt vand – hvordan navigere i en kultur uden reli-
giøst sprog? – Hvordan kan jeg bringe mig selv og min egen tro i spil, samt 
selv være med til at skabe kulturen, frem for blot at navigere i omverdenens 
kultur?

Niels Nymann  
Eriksen

Owe Wikström

Knut Alfsvåg
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prakTiske OplYsninger

Tilmelding
Senest mandag den 7. januar 2013

Overnatning
Deltagerne sørger selv for indkvartering

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

TilMelding Til TeOlkursus 2013

Navn

Adresse

Email

Telefon

Job/studium

Ønsker at deltage i flg. to workshops                                            

(sæt kryds)    (1)     (2)     (3)     (4)     (5) 

 Ønsker at deltage i festmiddagen a 150 kr. 

Tilmeldingsgebyret på ______________________ er:     vedlagt i check        indbetalt på netbank til reg.nr. 9570 kontonr. 8177600

Kvittering udleveres under kurset ved henvendelse i administrationen

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 

Fredag 150
200

Fredag 100
0
0

Enkeltlektioner 100 75 0

Kaffe m.v. pr. dag 25 25 25

kursusledere
Jørn Henrik Olsen, fakultetsleder, og 
Leif Andersen, lektor

kontaktoplysninger
Menighedsfakultetet
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Tlf: 86 16 63 00
mf@teologi.dk
www.teologi.dk

Tilmelding
Tilmelding kan foretages på www.teologi.dk - 
eller ved at udfylde og indsende nedenstående 
kupon til Menighedsfakultetet


