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TEOLKURSUS 2015

På Menighedsfakultetet, Aarhus



TIRSDAG DEN 20. JANUAR

09.30-10.00: Kaffe og rundstykker

10.00-10.10: ‘Tidebøn’

10.15-12.00: Den aktuelle forkyn-
delse i lys af ’Projekt god forkyn-
delse’, foredrag ved Carsten Hjorth 
Pedersen

12.00-12.10: ‘Tidebøn’

Frokostpause

13.30-15.15: Sjælesorg og for-
midling, foredrag ved Leif Andersen

Kaffepause

16.00-17.30: Konvent for inter-
esserede. Kurt E. Larsen introduc-
erer aktuelle spørgsmål og leder 
drøftelsen af deltagernes ditto

Spisepause

19.30-20.45: Gudstjeneste i 
Christianskirken. Prædikant: Bodil 
F. Skjøtt Liturg: Anders Kobbersmed 

Kaffe 

ONSDAG DEN 21. JANUAR

09.00-09.10: ‘Tidebøn’

09.15-10.00: Kristen leder i 
krisetider I – ”Om at bevare og 
blive bevaret” (2 Tim 1 og 4,6-22), 
bibelmeditation ved Jens Ole 
Christensen 

10.00-10.15: Kaffepause

10.15-12.00: Klogt lederskab som 
grænseaktivitet Foredrag ved Paul 
Otto Brunstad

12.00-12.10: ‘Tidebøn’

Frokostpause

13.30-15.00: Foredrag ved Paul 
Otto Brunstad: Usikkerhed som led-
erskabets frigørende forudsætning

Kaffepause

15.45-17.15: WORKSHOPS - vælg 
en af følgende muligheder:
1. Med god grund – forsvar for troen 
i forkyndelse og undervisning ved 
Emil Børty Nielsen
2. Tonen fra himlen - musikkens 
rolle i evigheden, fortiden, nutiden 
- og praksis ved Elisabeth Hartman 
Evald
3. Forkyndelse med respekt – hvad 
er forskellen på autoritær og res-
pektfuld forkyndelse? ved Carsten 
Hjorth Pedersen
4. Trøst som når frem – fra sjæle-
sorgens rum ved Dan K. Månsson
5. Prædik som gjaldt det livet! – om 
prædikenforberedelse ved Henrik 
Højlund

Spisepause

19.30-21.15 ‘Big Shot Event’: Ans-
varlighed og balance i lederskab 
ved Stine Bosse (stort og åbent 
arrangement med gæster)

Kaffe

TORSDAG DEN 22. JANUAR

09.00-09.10 ‘Tidebøn’

09.15-10.00 Kristen leder i 
krisetider II - ”Stærk nåde” (2 Tim 
2,1-13), bibelmeditation ved Jens 
Ole Christensen

10.00-10.15 Kaffepause

10.15-12.00: Beslutningsvægring 
som kulturel epidemi og lederskab-
sudfordring, foredrag ved Paul Otto 
Brunstad

12.00-12.10 ‘Tidebøn’

Frokostpause

13.30-15.00: Sjælesorg og menne-
skesyn, foredrag ved Leif Andersen

Kaffepause

15.45-17.15 WORKSHOPS - vælg 
en af følgende muligheder: 
1. Med god grund – forsvar for troen 
i forkyndelse og undervisning ved 
Emil Børty Nielsen 
2. Tonen fra himlen - musikkens 
rolle i evigheden, fortiden, nutiden 
- og praksis ved Elisabeth Hartman 
Evald 
3. Forkyndelse med respekt – hvad 
er forskellen på autoritær og res-
pektfuld forkyndelse? ved Carsten 
Hjorth Pedersen 
4. Trøst som når frem – fra sjæle-
sorgens rum ved Dan K. Månsson 
5. Prædik som gjaldt det livet! - om 
prædikenforberedelse ved Henrik 
Højlund

18.00-21.00: FESTAFTEN med 
både nyttigt og skævt fra land og 
hav (Husk tilmelding!)

FREDAG DEN 23. JANUAR

09.00-09.10: ‘Tidebøn’

09.15-10.00: Kristen leder i krise-
tider III - ”I strid og fred” (2 Tim 
2,14-4,5), bibelmeditation ved Jens 
Ole Christensen

10.00-10.15 Kaffepause

10.15-12.00: Lederen som mentor 
og vejviser, foredrag ved Paul Otto 
Brunstad

12.00-12.15 ‘Tidebøn’ + kort 
afrunding



Introduktion til temaet

MEDVIRKENDE

Paul Otto Brunstad er dr.theol., professor på 
NLA Høgskolen Bergen og har et omfattende 
kreativt forfatterskab; har bl.a. skrevet Seie-
rens melankoli og Klogt lederskab: Mellem 
dyder og dødssynder (holder foredrag)

Stine Bosse har store internationale og natio-
nale ledelsesposter og er i dag en af verdens 
mest kendte erhvervskvinder. Har bl.a. skrevet 
Bossen – om balance i ledelse. Se præsenta-
tion på www.bosse.biz (holder foredrag)

Leif Andersen er lektor i praktisk teologi på MF 
og rejsepræst i Indre Mission (holder foredrag)

Carsten Hjorth Pedersen er førstelektor i pæ-
dagogik og leder af Kristent Pædagogisk In-
stitut, Hillerød (holder foredrag og workshop)

Jens Ole Christensen er generalsekretær i 
Luthersk Missionsforening, Hillerød (holder 
bibelmeditationer)

Emil Børty Nielsen er teologistuderende på 
MF, medarbejder på Center for Kristen Apolo-
getik (holder workshop)

Elisabeth Hartman Evald er teologistuderende 
på MF (holder workshop)

Dan K. Månsson er freelancer, underviser, sjæ-
lesørger og præst (holder workshop)

Henrik Højlund er sognepræst i Løsning (hol-
der workshop)

Bodil F. Skjøtt er generalsekretær i Israelsmis-
sionen (prædiker ved gudstjenesten)

Anders Kobbersmed, sognepræst ved Christi-
anskirken, Aarhus (liturg ved gudstjenesten)

Andreas Østerlund Nielsen, post doc. på MF, 
står for korte ‘tidebønner’

 

Der er forskel på at gøre ting rigtigt og at gøre 
de rigtige ting, også i ledelse. Dårligt lederskab 
skyldes som regel ikke mangel på viden, men 
mangel på klogskab. Klogskab er evnen til at 
agere og træffe de rigtige afgørelser i konkrete 
situationer. Lederskab er en grænseaktivitet. 
Disse tanker af professor, dr.theol. Paul Otto 
Brunstad fra Norsk Lærer Akademi (NLA) i Ber-
gen er det kreative afsæt for Teolkursus 2015. 
Det kan imidlertid overføres til flere områder af 
den kirkelige og teologiske formidlingsopgave. 

Der er mange berøringssteder til forkyndelse, 
undervisning, sjælesorg med videre.

En glimrende inspirationskilde som forbere-
delse til kurset er Paul Otto Brunstads Klogt 
lederskab – Mellem dyder og dødssynder 
(KLIM 2012). Kan købes i MF’s bogsalg.

Et helt særligt og åbent arrangement under 
kurset onsdag aften er ‘Big Shot Event’ ved 
Stine Bosse, der anses for at være en af de 

dygtigste kvindelige erhvervsledere i verden i 
dag. 

Kurset har en bred målgruppe blandt alle for-
midlere, for eksempel teologer/teologistude-
rende, præster, kirkelige medarbejdere, lære-
re, pædagogiske konsulenter og andre. Stort 
og varmt velkommen til MF/TORVET! 

Jørn Henrik Olsen fakultetsleder  
(til 1. dec. 2014)

Arrangør: Menighedsfakultetet i samarbejde 
med Kristent Pædagogisk Institut



 

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 samt pizzariaer i området. I
forbindelse med festaftenen onsdag indbyder
vi dog til festmiddag på Menighedsfakultetet.
Pris kr. 175,- inklusive drikkevarer. Tilmelding til
festmiddag er nødvendig

TILMELDING via www.teologi.dk/teolkursus 

TILMELDINGSFRIST: mandag den 12. januar

STED: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, Aarhus N, www.teologi.dk, tlf. 8616 6300

Kursusudvalg: Leif Andersen, Carsten Hjorth Pedersen og Kurt E. Larsen Kursusleder: Kurt E. Larsen
Arrangør: Menighedsfakultetet i samarbejde med Kristent Pædagogisk Institut

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Priser

Hele kurset

Standard Organisations-
ansatte og 
pensionister

Studerende 
og arbejdsløse

Kursusgebyr 1000 kr. 700 kr. 0 kr.

Kaffe, rundstykker, kage 100 kr. 100 kr. 100 kr.

Festmiddag torsdag 175 kr. 175 kr. 175 kr.

   

Delvis deltagelse    

Kursusgebyr pr. Dag 300 kr. 225 kr. 0 kr.

Fredag 175 kr. Fredag 125 kr.  

Gæsteentré* 150 kr. 150 kr. 75 kr.

Enkeltlektioner 100 kr. 75 kr. 0 kr.

Kaffe mv. pr. dag 25 kr. 25 kr. 25 kr.

 
* Gæsteentré onsdag aften til arrangement med Stine Bosse for dem der ikke 
deltager i hele Teolkurset


