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Velkommen til 

Teologi for voksne!
Dette nye tilbud om gedi-
gen teologisk undervisning
for alle interesserede er Ha-
derslev Stifts svar på »Teo-
logi for Lægfolk«, som i
mange år har været et til-
bud omkring Aarhus Uni-
versitet. 

Teologi for voksne henven-
der sig til alle, der har lyst
til at vide mere om de klas-

siske teologiske fag: bibel udlægning, etik og reli-
gionsfilosofi, dogmatik og kirkehistorie. Desuden
indrammes undervisningen på god højskolevis af
morgensang og udblik til kunsten og samfundet.

Det er mit håb, at så mange som muligt i Haderslev
Stift vil få glæde af denne mulighed for at gå i dybden
med nogle af de emner, der præger vores kirke og kul-
tur grundlæggende - og som vi aldrig bliver færdige
med at beskæftige os med! Teologi er for vigtig en sag
at overlade til teologerne… 

Biskop Marianne Christiansen

Et nyt tiltag, 
der giver viden om tro…
En arbejdsgruppe har over de sidste måneder lagt
rammen for et nyt tiltag, som begynder januar 2015.
Teologi betyder »læren om Gud«. Dermed signalerer
vi, at det er kristendommen som er i fokus. Således
vil kurset tage fat i de store spørgsmål, give viden om
tro og også give udblik til den kontekst og de ideer,
som formede den europæiske tænkning og tro – og
den virkelighed, som kirken i dag virker i. Vi forventer
en holdstørrelse på 20-30 pr. årgang.

Teologi er for vigtig en
sag at overlade til 
teologerne...
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HVEM? 
Kurset henvender sig til alle interesserede såvel me-
nighedsrådsmedlemmer, kirkens medarbejdere og fri-
villige og til folk, der helt enkelt vil vide mere om troens
og kristendommens verden – og med udblik til kultu-
rens udtryk og til nutidens spørgsmål og udfordringer. 

HVAD? 
Vi har tilrettelagt dagen, så den hver gang byder på et
forløb med morgensang i Domkirken ved biskoppen
eller domprovsten, 2 fag (se skitse på s. 6-7) afbrudt
af en middagspause (egen medbragt mad) og slutter
med et teologisk tema og en kop kaffe. 

HVOR?
Kurset foregår i Haderslev. Vi begynder hver gang
med kaffe og morgensang i Domkirken. Selve under-
visningen foregår i Latinskolen lige ved siden af Dom-
kirken.

HVORNÅR? 
Vi glæder os til at kunne sætte det første kursushold i
gang nu til januar 2015. Forløbet strækker sig over 4
lørdage i foråret og 4 i efteråret 2015. – Hele forløbet
strækker sig over 3 år og der tilbydes et fortsætter-
hold/4. årgang, hvis der er tilslutning til det.

Forår 2015: 
24. januar, 21. februar, 7. marts og 21. marts.

Efterår 2015: 
26. september, 24. oktober, 7. november og 21. no-
vember.

Kursusdage er lørdage 
- et dagsprogram ser sådan ud:
Morgensang i Domkirken  kl.  9.15-  9.35
Undervisning 1. modul i Latinskolen kl.  9.40-11.40
Middagspause (medbragt frokost) kl. 11.40-12.30
Undervisning 2. modul i Latinskolen kl. 12.30-14.30
Kaffepause kl. 14.30-14.50
Teologisk tema i Latinskolen kl. 14.50-15.30

OG HVAD KOSTER DET?
Haderslev Stiftsråd har ydet et væsentlig tilskud til
starten af Teologi for voksne. Deltagerbetalingen kan
derfor holdes på kun 1.000 kr. for et helt undervis-
ningsår med 8 lørdage. Dertil kommer udgift til de
bøger, som man vil købe. Evt. studieture, som senere
udbydes, betales særskilt.
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Fag og undervisere:
Idéhistorie
I forløbet om idéhistorie vil vi beskæftige os historisk
med det meget nære, men også dramatiske forhold,
der eksisterer mellem filosofien og teologien i en eu-
ropæisk sammenhæng. Kendskabet til, hvordan men-
neskets tænkning over sig selv, livet, verden og Gud
har udviklet sig, er ikke alene en forudsætning for at
forstå vores forestillinger om kernebegreber i teologi

og kristen-
dom, men
også for at
kunne for-
holde os sys -
tematisk og
kritisk til ak-
tuelle teolo-
giske diskus-
sioner. 

Ny Testamente
I faget vil vi læse udvalgte tekster fra NT og lære at forstå
teksternes betydning i deres samtid. Men også spørge
efter det teologisk budskab ind i kirkens og i vores nutid.
Det første semester koncentrerer sig om evangelierne
med hovedvægt på Markus' bedrift: at skrive en Jesus-
historie, der lægger vægten på hans lidelse og død og

deres betydning for frelsen;
Matthæus' og Lukas' bearbejdel-
ser og supplementer og med ud-
blik til Ap. Gern. -  og Johannes-
evangeliets helt særlige verden. -
Videre vil vi i undervisningen læse
Paulus Breve og i sidste semester
søge en teologisk sammenfatning
af NTs budskab. Undervisningsfor-
men vil være forelæsninger og
praktisk tekstarbejde.  

Gammel Testamente
Det gamle Testamente består af en rækker bøger, pro-
fetier, salmer og fortællinger af yderst forskelligt tilsnit,
som er blevet til over en længere periode i århundre-
derne f.Kr. Vi vil i løbet af de første fire undervisnings-
gange komme ind på de enkelte typer af skrifter, som
findes i Gammel Testamente, blive præsenteret for cen-
trale problemstillinger og se på nogle af de vigtige og

grundlæggende tanker om Gud og
menneske, som vi møder under
læsningen. Vi skal både beskæftige
os med storslået poesi, gruopvæk-
kende fortællinger, klog visdomslit-
teratur og dramatiske profetier -
kendt som mere ukendt stof. Gam-
mel Testamente er en guldgrube til
at blive klog på Gud, mennesker
og omverden - dengang såvel som
i dag!

Anders Kingo 
sognepræst, 
dr. theol. 

Lars Ole Gjesing,
Ærøskøbing 
teolog og tidl.
sognepræst

Leise 
Christensen
Lektor,
cand.theol, ph.d

Henrik Vester-
gaard Jørgensen
sognepræst, ph.d. 
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Dogmatik
Umiddelbart kan ordet »dogmatik« måske forekomme
kedeligt, men det dækker over en uhyre spændende
og vedkommende opgave, som alle generationer ned
gennem kirkens historie har stået overfor: at formulere
det evigt gyldige evangelium ind i tiden til tidens men-
nesker. Menneskers selvforståelse og verdensopfat-
telse ændrer sig bestandigt. Derfor kan vi ikke bare
gentage tidligere generationers formuleringer, men må

– netop for at være tro mod det
evigt gyldige budskab – formulere
os på ny. Deri består dogmatik-
kens betydningsfulde opgave.
Dens grundspørgsmål er til ek-
sempel: Hvem er Gud? Hvad be-
tyder det at være skabt i Guds
billede? Hvad er synd? Hvad er
kristen næstekærlighed? Hvad er
ondskab? Har lidelsen en me-
ning? 

Kirkehistorie
Fortællingen om de kristnes organisering, menigheder-
nes gudstjenesteliv og udbredelsen fra Jerusalem til
Rom og resten af verden er omfattende og spæn-

dende. Samtidig giver kirkehistori-
ens mange konflikter baggrund for
at forstå det komplicerede forhold
mellem stat, samfund og kirke
endnu i vor egen tid. Vi vil i første
omgang lægge vægten på de
klassiske emner: Oldkirke, middel-
alder og reformation. I anden del:
Oplysning, vækkelse og demo-
krati. Vi vil blande foredrag med
tekstlæsning (på dansk) og finde
pointer i kirkekunst og liturgi.

Teologisk tema
Hver undervisningsdag slutter med at vi kort stiller
skarpt på et teologisk tema. Ideen er, at vi her kan få
udblik dels til kristendommens udtryk i nye salmer,
kunst og litteratur – og dels hente folk ind der har en
særlig viden om aktuelle emner med teologisk rele-
vans. Så der også kastes lys over tro og religion, kirke

og kristendommens betydning og
udfordringer i et senmoderne og
sekulariseret samfund. Her vil vi f.
eks. sætte fokus på emner som:
reformation, nye salmer, kirke-
kunst og se på kirkens forhold
ude i verden og på folkekirkens
udfordringer herhjemme. Du
kommer til at møde bl. a. biskop-
pen og domprovsten, Peter Lod-
berg, Henning Thomsen m fl.

Karsten Nissen
Viborgs tidl. 
biskop, nu 
Aabenraa 

Christian de 
Fine Licht
Teolog og 
sognepræst, 
Haderslev

Bent Andreasen, 
sognepræst og
teologisk 
konsulent
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Teologi for Voksne               
- et undervisnings forløb over 3 år:
Teologi for voksne er tænkt som et forløb 
over 3 år med mulighed for et fortsætterhold.
Tilmelding og betaling sker for et undervisningsår 
ad gangen. Der undervises 8 lørdage på hver årgang.

1. år 2. år   

1. gang NT NT 
Idéhistorie Kirkehistorie   

2. gang NT Kirkehistorie
Idéhistorie NT   

 
 

3. gang NT Kirkehistorie  
Idéhistorie NT

4. gang NT Kirkehistorie
Idéhistorie NT

Sommerferie

5. gang Dogmatik GT
GT Religionsfilosofi

6. gang Dogmatik GT 
GT Religionsfilosofi 

7. gang Dogmatik GT
GT Religionsfilosofi 

8. gang Dogmatik GT 
GT Religionsfilosofi  
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               i Haderslev Stift
      

        
       

       
        

  3. år 4. år

   Dogmatik Enkeltmoduler:
Kirkehistorie Med foredragsholdere 

’udefra'.

 Dogmatik Undervisning
Kirkehistorie omkring  

teologiske
temaer, der
vælges sammen

 Dogmatik med kursus-
Kirkehistorie deltagerne

 Dogmatik
Kirkehistorie

 Religionsfilosofi
NT

  Religionsfilosofi
 NT

 NT
 Kirkehistorie

  NT
Dogmatik 



Arbejdsgruppen 
og nærmere oplysninger:
Arbejdsgruppen bag Teologi for voksne er: biskop
Marianne Christiansen, domprovst Kim Eriksen, sog-
nepræst, dr. theol Anders Kingo, Ullerup, sognepræst
ph.d. Henrik Vestergaard Jørgensen, Hejls og sogne-
præst og teologisk konsulent Bent Andreasen, Trini-
tatis, Fredericia.

Haderslev er ramme for undervisningen

Teologi for voksne organiseres som en forening under
lov om folkeoplysning og med hjemsted i Haderslev
Kommune.
Undervisningen henvender sig til alle interesserede og
er åben for alle voksne. Der kræves ingen forkundska-
ber. Hver undervisningsdag begynder kl. 9.15 med
morgensang i Domkirken ved biskoppen eller dom-
provsten - og undervisningen slutter kl. 15.30.

For spørgsmål og nærmere 
oplysninger kan kontaktes tovholder 
for arbejdsgruppen:

Bent Andreasen
Danmarksgade 61, 7000 Fredericia
Mail: bean@km.dk, tlf. 51 85 47 97

Tilmelding til Teologi for voksne:

Folderen kan hentes og tilmelding ske elektronisk 
til Haderslev Stift på: 
http://www.haderslevstift.dk/tilmelding/ 
Mail: kmhad@km.dk
www.facebook.com/haderslevstift
Tlf. 74 52 20 25

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

Biskop
Marianne 
Christiansen

Domprovst
Kim Eriksen


