
Termen ”Guds rige” er en af de hotteste teologiske diskussioner i tiden på tværs 
af forskellige fag som Ny Testamente, Missionsteologi og Praktisk Teologi. 
Med dette temaseminar vil vi genbruge succes-modellen fra ”lov”-foredragene 
i 2009, hvor Menighedsfakultetets samlede lærerkollegium belyser en aktuel 
teologisk problemstilling ud fra deres forskellige fagvinkler. 
Der er lagt i ovnen til et par super spændende og intense dage med god tid til 
refleksion og diskussion undervejs.

Velkommen!
Lektor Morten Hørning Jensen          
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Foredragsrække om



1. Guds rige og Skriften 
torsdag kl.13.00 -17.00

Velkomst: Jørn Henrik Olsen

Introduktion til temaet: Morten Hørning og Peter V. Legarth•	
Gudsriget ifølge Gammel Testamente ved Carsten Vang - 25 min.•	
Gudsriget ifølge synopsen ved Peter V. Legarth 40 min + kort refleksion•	
Gudsriget ifølge synopsen ved Morten Hørning 40 min. + kort refleksion•	
Diskussion, opsamling, lærende proces•	

2. Historiske Helte 
fredag kl. 9.00 -11.30

Velkomst og opsamling fra torsdag ved Morten Hørning og Peter V. Legarth

Havde Luther en teologi om Guds Rige? ved Asger Chr. Højlund – 30 min.•	
Guds Rige fra Grundtvig til Tidehverv. Talen om Guds rige i de danske•	

          vækkelsesbevægelser ved Kurt E. Larsen – 30 min.

Diskussion, opsamling, lærende proces.•	

3. Guds rige i ord og handling nu
fredag kl. 12.15 -14.15

Guds Rige i nyere missionstænkning ved Jørn Henrik Olsen•	
Guds rige mellem forkyndelse og handling. Diakonale og homiletiske•	

   overvejelser vedrørende Guds Rige i et dansk folkekirkeligt perspektiv   

   ved Leif Andersen

Diskussion, opsamling, lærende proces.•	

4. Afsluttende paneldebat mellem præster 
fredag kl. 15.15-16.45

”Hvor er Guds rige i mit sogn/min tjeneste? ”Hvordan forstår præster Guds

rige i forkyndelsen om søndagen og menighedslivet ugens andre dage?

Sognepræst Jørgen Jørgensen, Åbenrå

Valgmenighedspræst Jesper Fodgaard, Aalborg

Sognepræst Robert Strandgaard Andersen, Hjordkær

Alle er velkomne!

Menighedsfakultetet 

Katrinebjergvej 75

8200 Århus N

Tlf. 8616 6300

mf@teologi.dk 

www.teologi.dk
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