
Menighedsfakultetets teolkursus 
den 17.-20. januar 2017 

- i samarbejde med Dansk Bibel-Institut

K O R S T E O L O G I



WORKSHOPS (gentages – vælg to)

1. Henrik Højlund: ’Synd tappert – kvintessensen af det lutherske evangelium?’ - i forlængelse af foredraget onsdag

2. Peter V. Legarth: ’Holder Luthers læsning af Paulus?’ 

3. Peter Kofoed Herbst: ’Præsten som hyrde og leder’

4. Jørgen Sejergaard: ’Læsning af Luthertekster om korsteologi’  

5. Torbjörn Johansson: ’Bonhoeffer om korset. Læsning af centrale tekster i hans ’Ethik’’

6. Elisabeth Glenthøj: ’Mystik og kristen tro’

7. Rikke Thomassen: ’Fem små ting, der får mennesker med handicap til at føle sig velkomne i kirken. Find selv på flere’ 

8. Klaus Højgaard Laursen: ’Hvad hjertet er fuldt af’ - Bibelrecitation over Mark.11-16 v. Klaus. Bagefter lærer du memoteknik og prøver selv at recitere

UndERvISERE

Knut Alfsvåg: i en række år missi-
onspræst og teologisk lærer i Japan, 
i dag professor i Systematisk Teolo-
gi ved Misjonshøgskolen i Stavanger, 
har bl.a. skrevet bøger om Luthers 
teologiforståelse 

Børge Haahr Andersen: rektor ved 
Dansk Bibel-Institut, tidligere præst 
ved Emdrup kirke, har bl.a. skrevet en 
kommentar til Lukasevangeliet

Elisabeth Albinus Glenthøj: teolog 
og familieterapeut, medudgiver af en 
række af Grundtvigs prædikener,  
leder for et Taizé-andagtsfællesskab 
på Samsø

Anders Michael Hansen: præst og 
daglig leder i Københavns Frime-
nighed. Har været præst i forskelli-
ge typer af menigheder og har erfa-
ring med international menighedsud-
vikling

Peter Kofoed Herbst: præst ved Kron-
jyllands Frimenighed i Randers 

Geir Otto Holmås: en årrække lærer i 
Ny Testamente ved Menighedsfakul-
tetet i Oslo, i dag leder ved Solåsens 
Pilegrimsgård med vægt på retræte 
og undervisning 

Asger Chr. Højlund: professor i Dog-
matik ved Menighedsfakultetet, un-
dervist og skrevet om bl.a. Luthers ret-
færdiggørelseslære og kirkeforståelse

Henrik Højlund: præst i Løsning og 
Korning, forfatter, debattør og formand 
for Evangelisk-Luthersk Netværk 

Torbjörn Johansson: rektor og lektor i 
Dogmatik ved Församlingsfakulteten  
i Göteborg, undervist i – og skrevet 
bøger om bl.a. Dietrich Bonhoeffer

Kurt Kristensen: regionsleder i Indre 
Mission i Østdanmark, tidligere for-
stander for Indre Missions Bibelskole  
i Børkop og tidligere præst i Harboør

Klaus Højgaard Laursen: bachelor i te-
ologi, fuldtidsbeskæftiget med recitati-
on af Bibelen - eller dele af den! 

Peter V. Legarth: professor i Ny Testa-
mente ved Menighedsfakultetet, un-
dervist i - og skrevet bøger om ikke 
mindst Paulus og Johannes

Monica Papazu: mag. art i sammen-
lignende litteratur fra Bukarests Uni-
versitet, undervist i - og skrevet bøger 
om teologi, litteratur og filosofi, flittig 
skribent i bl.a. Tidehverv

Per Damgaard Pedersen: en årrække 
undervist ved teologiske uddannelser 
i Armenien, i dag præst ved Krist- 
kirken i Kolding

Christian Rasmussen: en årrække 
præst i Tel Aviv, i dag generalsekre-
tær i KFS 

Mathias Secher Rom: tidligere arbej-
det i Israel, i dag præst ved Brammin-
ge Frimenighed 

Jørgen Sejergaard: præst ved Karle-
bo Kirke, debattør og gennem flere 
år optaget af Luthers Anden Salme-
kommentar

Rikke Thomassen: journalist og kom-
munikationsmedarbejder i  
Kristelig Handicapforening      

Anders Michael Hansen: præst og daglig leder i Københavns Frimenighed. Har været 
præst i forskellige typer af menigheder og har erfaring med international menigheds-
udvikling



InTROdUKTIOn

2017 er reformationsjubilæumsår. Det er klart, 
at årets Teolkursus, som vi dette år afholder 
sammen med Dansk Bibel-Institut, skulle stå i 
reformationsjubilæets tegn. En måde at marke-
re det på havde været at tage en række centrale 
reformatoriske temaer op. I stedet for har vi, for 
at få mulighed for at komme mere i dybden, 
valgt at fokusere på ét tema, korsteologien. Det 
tema, der blev det centrale, da Luther skul-
le aflægge regnskab for sine tanker over for 
sine ordensbrødre i Heidelberg i 1518. Gud, der 
åbenbarer sig så anderledes, end menneskelig 
visdom og meget teologi forestiller sig - ikke i 
majestæt og herlighed, men under sin modsæt-
ning, i et korsfæstet menneske. Og derfor også 
på en måde, der tager magt og højhed fra men-
nesker og kalder det ind i den langt mere usikre 
tro på evangeliet. Men som netop derigennem 
lærer os Gud at kende, som han virkelig er: En 
Gud for os - syndere. 

Dette må da siges at være typisk luthersk! Men 
det har jo samtidig dybe rødder i kirkens tro, 
f.eks. den ’mystiske’ del af den, som Luther var 
så fortrolig med. Og først og sidst er det selvføl-

gelig Paulus og det, han og de første kristne fik 
at se i mødet med Jesus, der er kilden til det. 
Det ville ikke være dårligt at få det gravet frem, 
eller støvet af, i et jubilæumsår, ikke bare for 
vores egen skyld, men også for andre kristnes 
skyld.

Der ligger rigtig meget teologi gemt i dette. For-
di det er så anderledes, er det ikke noget, man 
lærer på en gang, men noget man må bruge tid 
på og vende tilbage til – man kommer let væk 
fra det. Der er derfor brug for gode og gedigne 
forelæsninger, ikke bare en enkelt dobbelttime. 
Og for workshops med tekstlæsninger for dem, 
der vil grave endnu dybere.

Men det har jo ikke bare med teologi at gøre. 
Netop fordi det er så anderledes, at der nær-
mest er brug for en om-programmering, er det 
noget, der også involverer følelserne. Luthersk 
teologi beskyldes ofte for at være erfaringsfjern 
eller ligefrem erfaringsfjendtligt. Det er en stor 
misforståelse. Det er rigtigt, at korsteologien ud-
fordrer vores normale erfaring. Men det gør den 
netop med henblik på en dybere erfaring. Der 

er næppe noget, der gør luthersk teologi mere 
erfaringsnær end korsteologien. Også derfor er 
det vigtigt, at dagen indledes med meditationer 
over et af de mest ’korsteologiske’ skrifter vi har 
i Det Nye Testamente, Andet Korinterbrev, og at 
vi har workshops, der har erfaringsvinkelen på, 
og at vi samles til gudstjeneste, hvor der også 
er mulighed for forbøn. 

Og så skal der også være plads til helt andre 
ting. Til at få inspiration og hjælp til at være le-
der. Til at lave gudstjenester, der viser, at kirken 
ikke kun er for de vellykkede og normale. Til 
at diskutere og sætte spørgsmålstegn ved sider 
ved luthersk teologi. Og til bare at snakke sam-
men – det er, når det kommer til stykket, måske 
ikke det mindst vigtige. 

Velkommen til et spændende og vigtigt kursus!

Asger Chr. Højlund
Professor på Menighedsfakultetet
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Priser Standard Organisations-
ansatte 

og pensionister

Studerende 

Hele kurset:    

Kursusgebyr 1475 kr. 975 kr. 0 kr.

Kaffe, rundstykker, kage 150 kr. 150 kr. 150 kr.

Festmiddag onsdag 200 kr. 200 kr. 200 kr.

Delvis deltagelse:      

Kursusgebyr pr. dag 500 kr. 300 kr. 0 kr.

Kursusgebyr fredag 300 kr. 200 kr. 0 kr.

Enkeltlektioner 150 kr. 150 kr. 0 kr.

Kaffe mv. pr. dag 50 kr. 50 kr. 50 kr.

PRaKTISKE OPLySnInGER
Tilmelding via www.teologi.dk/teolkursus 

Tilmeldingsfrist: mandag den 9. januar

Overnatning: kursusdeltagerne finder selv overnatning

Forplejning: MF kan ikke tilbyde forplejning og henviser til univer-
sitetets kantine i Stakladen, cafeteriet i Storcenter Nord samt piz-
zariaer i området. Dog arrangerer vi festmiddag onsdag aften, husk 
afkrydsning under tilmelding til kurset

Kursusleder: Asger Chr. Højlund 

Sted: Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N,  
www.teologi.dk, tlf. 8616 6300



 

Kl. Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

9.00-9.10 Tidebøn Tidebøn Tidebøn

09.15-10.00 Kaffe og rundstykker BIBELMEDITATION 
Geir Otto Holmås: 
’Lidelsesfællesskabet med 
Kristus’, tekster fra 2 Kor 

BIBELMEDITATION 
Geir Otto Holmås: 
’Lidelsesfællesskabet med Kristus’, 
tekster fra 2 Kor 

BIBELMEDITATION 
Geir Otto Holmås: 
’Lidelsesfællesskabet 
med Kristus’, tekster 
fra 2 Kor 

10.00-10.10 Tidebøn Kaffepause Kaffepause Kaffepause

10.15-12.00 VELKOMST og FOREDRAG 
Knut Alfsvåg: ’Herlighedsteologi 
og korsteologi’

FOREDRAG
Knut Alfsvåg: ’Guds almagt og 
korset’

FOREDRAG 
Asger Chr. Højlund: ’Korset og 
erfaringen’ 

FOREDRAG
Torbjörn Johansson: 
’Kirken under korset 
hos Dietrich Bonhoef-
fer. Luthersk kirkefor-
ståelse i vor tid.’ 

12.00-12.10 Tidebøn Tidebøn Tidebøn AFSLUTNING
Med recitation af Mark 
8,27-9,1 ved Klaus 
Højgaard Laursen

12.15-13.30 Frokostpause Frokostpause Frokostpause

13.30-14.15 AKTUELT
Per Damgaard Pedersen: 
’Luthersk korsteologi og kampen 
mod Satan’

AKTUELT
Henrik Højlund: ’Synd tappert – 
kvintessensen af det lutherske 
evangelium?’ 

AKTUELT
Mathias Secher Rom: ’Magtesløs 
styrke i kirken’

14.15-14.45 Kaffepause Kaffepause Kaffepause

14.45-17 WORKSHOPS WORKSHOPS 14.45- 16.15 KONVENT

16.30-17.45 GUDSTJENESTE 
v. Christian Rasmussen

18.00 Spisepause FESTMIDDAG Spisepause

19.30 Monica Papazu: ’Tilgivelse i den 
korsfæstedes fodspor’ 

BIERSTUBE
Med en passende blanding af 
spas, hygge og musik

RUNDBORDSSAMTALE OM LU-
THERS TEOLOGI I DAG
Hvilke af Luthers anliggender er 
stadig vigtige, og hvor mangler han 
noget? Børge Haahr Andersen, Kurt 
Kristensen, Per Damgaard Peder-
sen og Anders Michael Hansen

21.00 Kaffe Kaffe Kaffe
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