TEOLOGI FOR
LÆGFOLK
Program for overbygningen - Efterår 2018

Bibelen genfortalt/ Tidehverv og andre teologiske retninger i Danmark/ Johannes’
Åbenbaring og det kristne håb/ Religion og udvikling/ Hus og hjem – en overset
økonomi i protestantismen og det danske velfærdssamfund

TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING
OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for
teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville arbejde for en udvidelse
af dette kendskab og denne interesse svarende til fx gennemført 3årigt
kursus på Teologi for Lægfolk.
OVERBYGNINGEN afløser Hold IIIA
Tidligere deltagere på Hold IIIA er meget velkomne til at tilmelde sig
OVERBYGNINGEN sammen med andre tidligere kursister.

Undervisningens formål er at give kursisten mulighed for at
fordybe sig i en række af teologiens mange emner især via læreroplæg,
samtale, holddrøftelser og forelæsninger.

Undervisningen på de enkelte hold gennemføres i henhold til Lov om
Folkeoplysning.

Undervisningen foregår lørdag og søndag i forbindelse med TFLs konventer i
efteråret 2018:
25. – 26. august
29. – 30. september
27. – 28. oktober
17. – 18. november
8. – 9. december
Man kan vælge at følge undervisningen på 3 forskellige måder:
enten OVERBYGNING A, hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag
eller OVERBYGNING B, hold 57: Kun søndag

eller OVERBYGNING A + B, hold 58: Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag
Alle dage på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15H, Højbjerg.

(Ret til ændringer forbeholdes)

Velkommen til kursusåret – efteråret 2018
Peter Lodberg, professor, dr.theol.,
formand for Teologi for Lægfolk

Priser og betaling – efteråret 2018
Økonomisk støtte
Kursister, der er bosat i Aarhus Kommune, og som er gået på efterløn,
oppebærer folkepension, modtager overgangsydelse eller er
arbejdsledige, kan opnå nedslag i kursusafgiften, markeret med *, hvis
dette anføres på tilmeldingsblanketten.

Priser

OVERBYGNING A, hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag
Pris efterår 2018 kr. 875/*755
OVERBYGNING B, hold 57: Kun søndag
Pris efterår 2018 kr. 875/*755

OVERBYGNING A + B, hold 58:
Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag

Pris efterår 2018: 2x875 kr./2x755 kr. – i alt kr. 1750/*1510

Betaling:

Sker ved at indsætte beløbet på reg.nr. 5077 og kontonr. 1238321
i Jyske Bank. Mærk venligst betalingen ”Betaling for Overbygningen
E18”.

Administration:

Teologi for Lægfolk,
Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg

Formand:

Professor, dr.theol., Aarhus Universitet, Peter Lodberg,
Spicavej 6, 8270 Højbjerg.
Tlf.: 8614 1208.
E-mail: pl@teo.au.dk

Kursusleder:

Cand.mag. Birgit Ravn Pedersen
Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg. Tlf.: 4172 8612.
E-mail: tfl@teologi-for-laegfolk.dk

Bogholder:

Controller, John Karup
Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg. Tlf.: 8627 4122.
E-mail: jk@diakonhojskolen.dk

OVERBYGNING A: Lørdag, hold 56:
Bibelen genfortalt kl. 12:30 - 14:15
v. Louise Heldgaard Bylund: Ph.d.-studerende, Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet
Det ligger i Bibelens DNA, at den genfortælles og gendigtes igen og igen. De fire evangelier
er i sig selv genfortællinger af hinanden i forsøget på at aktualisere, omtolke og holde liv i
eksisterende fortællinger. Siden er Bibelen blevet genfortalt i et utal af udgaver for både
børn og voksne. I dette forløb skal vi undersøge nyere bibelgenfortællinger. Det vil for
eksempel være børnebibler gennem tiden og nutidig børne- og voksenlitteratur. Nogle af
de spørgsmål, der vil komme i spil, lyder: Hvordan vinkles bibelske fortællinger til det
moderne menneske i nutidens samfund? Hvad betyder det for de gamle budskaber? Hvem
genfortæller: teologer eller lægfolk, og hvad betyder det? Hvilke gudsbilleder og
fortællinger bliver vi præsenteret for? Og hvilke udelades? Er der grænser for, hvor meget
man må gendigte? Må man for eksempel udelade Gud?

TEMA
Hver lørdag er der fællesforedrag med aktuelle temaer, kl. 15:10 - 16:55
25. august:

Johannes Aagaards teologi og betydning – Teologi for Lægfolks
grundlægger og den femte Aarhus-teolog.
v. Peter Lodberg, professor, dr.theol.

29. september: Opstandelse og forsoning – et sjælesørgerisk perspektiv.
v. Mikkel Gabriel Christoffersen, ph.d. og sognepræst, København.
27. oktober:

Kirkearkitektur og det uudsigelige. Arkitektur og teologi i Johannes
Exners kirkebyggeri.
v. Line Marschner, ph.d. Afdeling for Teologi, Aarhus Universitet.

17. november: Kirken i byen – som åndehul, pejlemærke eller social drivkraft.
v. Lars Viftrup, cand.theol. og ph.d.-studerende, Afdeling for Teologi, Aarhus
Universitet.
8. december:

På vej mod en ny højskolesangbog.
v. Anne Odgaard Eyermann, organist og medlem af udvalget, der udarbejder
en ny højskolesangbog.

Tidehverv og andre teologiske retninger i Danmark kl. 17:45 - 19:30
v. Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet
Danmark er kendt for at have stærke teologiske retninger, der spiller en væsentlig rolle i kirke –
og samfundsdebatten. Blandt disse er Tidehverv, der er navnet på et tidsskrift og et
sommermøde. En række af Tidehvervs skribenter blander sig i den politiske debat med fokus på
især værdidebatten samt debatten om indvandring og islam.

Vi vil i dette forløb se nærmere på Tidehvervs historie, dets teologiske anliggende og læse en
række bidrag af de mest fremtrædende tidehvervsteologer som fx K. Olesen Larsen, Søren
Krarup og Agnete Raahauge samt den kritik, der er blevet fremført af ikke mindst Torben
Bramming.
Diskussionen om Tidehvervs teologiske betydning vil blive sat i forhold til andre aktuelle
teologiske retninger som fx grundtvigianisme, indre mission og økumenisk teologi.

OVERBYGNING B: Søndag, hold 57:
Johannes’ Åbenbaring og det kristne håb, kl. 08:15 - 10:00
v. Johannes Nissen, universitetslektor, cand.theol.
Åbenbaringsbogen er et omstridt skrift. Nogle finder bogen helt uforståelig og lægger den til
side, andre anser den tværtimod for at være det vigtigste skrift i Bibelen. De fleste
fortolkninger placerer sig et sted mellem disse to yderpositioner.
Dette undervisningsforløb indledes med en præsentation af forskellige læsemåder: den
historisk-kritiske læsning (bogen ses som historisk kildeskrift), litterære læsninger (fokuserer
på billedsproget), den bogstavelige, biblicistiske læsning (bogen som køreplan for de sidste
tider) befrielsesteologisk læsning (bogen som identitetsskabende for kristne i trængsel).
Desuden drøftes forholdet mellem apokalyptik og profeti, og der gøres rede for Skriftets
opbygning (og grundtanker).
Hovedvægten i gennemgangen lægges på læsningen af udvalgte tekster. Undervejs inddrages
forskellige teologiske problemstillinger, bl.a. (forståelsen af) Kristusvidnesbyrdet, synet på
Gud som verdens Herre, skabelse-nyskabelse, forholdet mellem gudstjeneste og hverdagens
kampe, holdningen til staten, samt ikke mindst forståelsen af det kristne håb.

Religion og udvikling, kl. 10:10 - 11:55
v. Carsten Kristiansen, cand.theol., tidl. højskoleforstander
Argumenterne for etableringen af en systematisk dansk udviklingsbistand blev fra sin
begyndelse omkring 1960 stærkt fremført af teologer som Hal Koch og Kaj Baagø. De
argumenterede med den forpligtelse, som det danske samfund som kristent havde til at
afhjælpe akut nød og sikre ikke mindst langsigtet udvikling væk fra fattigdom i den såkaldte
tredje verden.
I takt med den efterfølgende sekularisering af vort eget politiske og samfundsmæssige miljø
blev en religiøs endsige kristen forståelse bag dansk udviklingsbistand i stigende grad
illegitim. Kristne bistandsorganisationer og missionsselskaber måtte mere og mere liste sig
frem ved at gøre sig alene professionelt relevante i forhold til håndtering af offentlige
bistandskroner til deres hjælpearbejde.
Omkostningen ved udraderingen af religion og tro som forståelseshorisont i officiel dansk
bistandspolitik har været, at bistanden er blevet religiøst blind; herunder blind for de stærke
faktorer, religion udgør både positivt og negativt i al samfundsudvikling.
Men nu synes en ny besindelse på vej. Det synes som om, stater og politikere begynder at
erkende, at religion og religionsfrihed er en afgørende forudsætning for et velfungerende
samfund. Og derfor begynder de igen – forsigtigt - at invitere en teologisk og religiøs viden
inden for til at løse de enorme fattigdomsudfordringer, vi i fællesskab står over for både i nord
og i syd, samt forlige de konflikter med had og vold, vi trues af.
En offentlighed uden tro og religion rummer faren for, at kirke og kristendom ender i indre
selvoptagethed. Faren for samfundet og for klodens folk er, at vi bliver unødigt blinde.
Kan tro gøre os samfundsmæssigt og globalt bedre seende igen?

Hus og hjem – en overset økonomi i protestantismen og det danske
velfærdssamfund, kl. 12:45 - 14:30
v. Bodil Elisabeth Lodberg, ph.d., underviser på Diakonhøjskolen
Det danske velfærdssamfund har dybe rødder. Ofte bliver det betonet, at velfærdssamfundet
hænger sammen med industrialiseringen og de politiske partiers indsats for at skabe større
social og økonomisk lighed i Danmark. Det er selvfølgelig ikke forkert, men velfærdssamfundet
har også rødder, der henter næring fra den lutherske tankegang om de tre stænder: ecclesia
(kirken), politia (staten) og oeconomia (husholdet). Denne lutherske form for
samfundstænkning er gennem generationer blevet formidlet gennem indlæring i Martin
Luthers lille Katekismus.
Vi skal i undervisningen undersøge den lutherske trestandslæres betydning for
samfundsudviklingen i Danmark, og hvordan den er blevet forstået ind i nye sociale
sammenhænge. Fokus vil være på, hvordan man i det 19. – og 20. århundrede har været
inspireret af protestantismens samfundsideal i forbindelse med oprettelsen af en lang række
institutioner, der alle hedder noget med hjem som fx sømandshjem, børnehjem, plejehjem,
hjem for faldne kvinder og forsorgshjem. Lederne af disse hjem var ofte kvinder, der dermed
fik deres egen plads på arbejdsmarkedet længe før kvindefrigørelsen.
Forløbet stiller spørgsmålet, om ikke der er en række blinde pletter i velfærdsforskningen,
som overser kvindernes og protestantismens betydning for opbygningen af det samfund, vi
kender i dag.

