
Temadag fredag den 14. april 2023 kl. 10.00 - 14.00

for præster i Haderslev Stift

Min brug af Bibelen 
– som teolog og som troende 

På universiteterne får teologer i Danmark en af verdens bedste teologiske uddannelser. Dette er et klippe-
fast fagligt fundament, som man kan stå på, når man skal begynde sit pastorale virke. 
Men hvad sker der med den teologiske faglighed, når den bliver sat i spil i et normativt, forkyndende fælles-
skab, hvor den skal danne grundlag for bibelsk forkyndelse til liv og opbyggelse? 
Er det forkyndelsen, teologien eller måske noget helt tredje, der er det normative?  
Hvad betyder det, at teksterne skal aktualiseres ikke blot ind i en nutidig sammenhæng, men også ind i en 
gudstjenestelig kontekst? 
Er det et overgreb på teksterne, sådan at tage dem ud af deres ”Sitz im Leben”, eller er det et overgreb på 
forkyndelsen at lade være?

PROGRAM:
Fra kl.  9.30 Ankomst og kaffe
10.00   Velkomst, sang og præsentation af dagens tema og program  
     v. Iben Munkgaard Davids og Ulrik Overgaard
10.15   Henning Kjær Thomsen, teologisk konsulent v. Viborg Stift:
  Det nye testamente som kirkeårsfortælling
11.00  Spørgsmål og debat
11.15  Pause
11.30  Hanne Jul Jakobsen, sognepræst i Møllevangskirken, Århus: 
  Gammel vin på nye flasker
12.15  Spørgsmål og debat
12.30  Frokost
13.00  Mogens Muller, professor emeritus KU: 
  Kritikken af Bibelen – træk af en dramatisk og altid ny historie
13.45  Spørgsmål og debat
14.00   Afslutning og sang

Vi ser frem til en god dag og håber, at alle præster har lyst til at være med! 
Venlig hilsen Iben Munkgaard Davids og Ulrik Overgaard

 
Tilmelding af hensyn til forplejning - senest onsdag den 5. april 2023.
Klik her - eller gå til www. haderslevstift.dk/tilmelding

Temadagene er gratis og arrangeres af Haderslev Stift.

Sted: Haderslev Stifts mødelokale, Ribe Landevej 35, 6100 Haderslev
Det er også muligt at deltage via Teams. 

Tilmelder du dig dette tilsendes link dagen før.

https://forms.gle/dNStXdnNDPkAVtqi8

	Klik her

