TEOLOGI FOR

LÆGFOLK
Program for overbygningen – Forår 2019
Læse- og tolkningsvinkler på Apostlenes Gerninger/ Den apostolske trosbekendelse
– for os i dag/ TEMA om Mure og grænser/ Det fælles bedste – om økonomi, teologi
og samfund/ Troens veje – teologi i en religionspluralistisk tid/ Teologi og naturvidenskab

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.

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 foråret 2019:
19. – 20. januar
23. – 24. februar
23. – 24. marts
27. – 28. april
25. – 26. maj
Man kan vælge at følge undervisningen på 3 forskellige måder:
enten OVERBYGNING hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag
eller OVERBYGNING hold 57: Kun søndag

eller OVERBYGNING hold 58: Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag

Alle dage på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15H, 8270 Højbjerg.

(Ret til ændringer forbeholdes)

Velkommen til kursusåret – forår 2019
Peter Lodberg, professor, dr.theol.,
formand for Teologi for Lægfolk

Priser:

OVERBYGNING hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag
Pris forår 2019: 875/*755 kr.
OVERBYGNING hold 57: Kun søndag
Pris forår 2019: 875/*755 kr.

OVERBYGNING hold 58:
Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag
Pris forår 2019: 2x875 kr./2x755 kr. – i alt 1750/*1510 kr.

Betaling:

Beløbet indsættes på reg.nr. 5077 kontonr. 1238321 i Jyske Bank. Mærk venligst
betalingen ”Betaling for overbygningen F19”.

Økonomisk støtte:

Kursister, der er bosat i Aarhus Kommune, og som er gået på efterløn, oppebærer folkepension, overgangsydelse eller er uden arbejdsindkomst, kan opnå
nedslag i kursusafgiften (pris markeret med * ovenfor), hvis dette anføres på
tilmeldingsblanketten.

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.: 2049 4052
E-mail: jk@diakonhojskolen.dk

OVERBYGNING LØRDAG, hold 56 og 58
Læse- og tolkningsvinkler på Apostlenes Gerninger, kl. 12.30–14.15
Underviser: Anders E. Nielsen, tidl. sognepræst, dr.theol.

Apostlenes Gerninger er den ældst historiserende fortælling om kirkens allerførste
tid. Skriftet er klart nok ikke historie i moderne akademisk forstand, men nærmere
lidt i familie med de krønikelignende beretninger vi finder i Det Gamle Testamente
og den antikke omverden i øvrigt. Som sådan udgør skriftet en selvstændig genre
set i forhold til den øvrige nytestamentlige litteratur. Vi vil se nærmere på, hvorfor
oldkirken fandt det hensigtsmæssigt at lade det lukanske frelses-historiske motiv få
en central placering i den nytestamentlige kanon ved at lade Apostlenes Gerninger,
der oprindeligt hængte sammen med Lukasevangeliet, danne bro mellem de fire
evangeliers tilbageblik på jesustiden og kirkens epoke. Endvidere vil vi holde os for
øje, at Apostlenes Gerninger (if. nye dateringsforslag) er skrevet mindst tre
generationer efter Paulus’ død. Og da nye tider har det med at kalde på nye
fortolkninger, er det oplagt at overveje, hvordan paulusportrættet i Apostlenes
Gerninger på det punkt forholder sig til de ægte paulusbreve. Kursets hovedvægt vil
ligge på det teologiske sigte med de store linjer i Apostlenes Gerningers
fortælleunivers. I et afsluttende udblik vil vi overveje forholdet mellem Apostlenes
Gerninger og de lidt senere romanagtige populærfortællinger som for eksempel
Paulus- og Petersakterne.

Litteratur:

Det Nye Testamente.
Geert Hallbäck: Apostlenes
Gerninger fortolket (Det Danske
Bibel-selskabs Kommentarserie; 1993, 130 s., desværre
udsolgt, men prøv det lokale
bibliotek).
Af samme forf.: Det Nye Testamente – en lærebog (Forlaget
Anis/Eksistensen 2010), s. 136147.
Mogens Müller: Evangeliet og
Evangelierne. Evangelierne som
bibelske genskrivninger (Anis/
Eksistensen 2015), særligt s.
119-130.
Nytestamentlige APOKRYFER.
Oversættelse, indledninger og
noter ved Jørgen Ledet
Christiansen og Helge Kjær
Nielsen (Det Danske Bibelselskab, 2002), s. 184-450.

OVERBYGNING LØRDAG, hold 56 og 58

TEMA: Mure og grænser
Fællesforedrag kl. 15.10–16.55 med følgende program:
19. januar:

Jesus som grænsegænger

v. universitetslektor Johannes Nissen

23. februar: Grænsen til Gud i kunsten – med udgangspunkt i Dionysios

Areopagitten og den apofatiske teologi
v. universitetslektor Hans Jørgen Frederiksen

23. marts:

TFLs studietur til Armenien og Georgien – et møde med
ortodokse kirker og Kaukasus

27. april:

Teologi bag muren – i Palæstina og andre steder

25. maj:

v. deltagerne

v. professor, dr.theol. Peter Lodberg

På grænsen mellem Gud og mennesker i moderne
kirkekunst; kunst og matafysik. Immanent transcendens
v. universitetslektor Hans Jørgen Frederiksen

Sako Tchilingirian

OVERBYGNING LØRDAG, hold 56 og 58
Den apostolske trosbekendelse – for os i dag, kl. 17.45–19.30
Underviser: Sanne B. Thøisen, tidl. sognepræst, ph.d.
Vi vil se lidt på de historiske omstændigheder, der førte frem til formuleringen af
trosbekendelsen. Og overveje hvad det er for en slags tekst.
Men først og fremmest vil vi koncentrere os om, hvad dens udsagn kan rumme af
meningsfuld betydning for os i dag. På den måde vil vi tage del i den vedvarende
samtale mellem erfaring og fornuft, Bibel og tradition. Vi arbejder os igennem den
treleddede bekendelse ved at inddrage relevant litteratur i passende mængder og
på dansk.

Som gennemgående kursusbog bruger vi Gerd Theissen: Tro & tanke: En poetiskkritisk katekismus. Eksistensen, 2015.

Treenigheden af Lucas Cranach den Ældre

OVERBYGNING SØNDAG, hold 57 og 58
Det fælles bedste – om økonomi, teologi og samfund, kl. 08.10–09.55
Underviser: Carsten Kolby Kristiansen, cand.theol. og tidl. højskoleforstander
”Økonomi” betyder husholdning. At holde hus med og at tage vare på det, der tilhører én, og som man hører til i.
Almindeligvis forbinder vi ikke økonomi og teologi med hinanden, men
spørgsmålet er, om ikke de to discipliner har – eller bedre – bør have en del med
hinanden at gøre. I skabelsesteologisk forstand er vi sat til at forvalte, ja,
økonomisere med det liv og den verden, vi hver især og i fællesskab er betroet. Og
erfaringsmæssigt gælder vel, at det gode liv er intimt forbundet med det gode
samfund.
Kan vi mon få økonomi og teologi til som to sider af samme mønt at imødegå
materiel grådighed, økonomisk ulighed og miljømæssig udbytning? Kan økonomi
og teologi gå hånd i hånd i retning af at skabe visioner for samfund lokalt og globalt,
der er i balance mellem tryghed og frihed? Ja, kan økonomi og teologi i et
komplementært fællesskab bidrage til en ansvarlig håndtering af den fælles
husholdning, vi er betroet som folk i forskellige samfund? Jorden er som bekendt
befolket – ikke be-mennesket?

Troens veje – teologi i en religionspluralistisk tid, kl. 10.10–11.55
Underviser: Peter Lodberg, professor, dr.theol.
Vi skal i dette undervsiningsforløb dykke ned i spørgsmålet om, hvordan teologi
forstået som den kristne tros eftertanke reflekterer over dens møde med religioner
og religiøst prægede ideologier i en religionspluralistisk tid som vores?

Inden for den teologiske fagkreds er det efterhånden almindeligt at kalde arbejdet
med at klarlægge den kristne tros forhold til andre religioner for religionsteologi.
Det er en forholdsvis ny teologisk disciplin, der trækker linjer tilbage til
begyndelsen af det 20. århundrede. Den har især vundet udbredelse i de seneste
årtier i takt med, at globaliseringen har gået sin sejrsgang hen over verden.
Det betyder dog ikke, at det først er i nyere tid, at der er blevet reflekteret teologisk
over mødet mellem kristen tro og anden tro. Refleksionen er blevet foretaget under
andre overskrifter end religionsteologi.

Undervisningens hensigt er at
siges teologisk, når kristen tro
bog: Troens veje – teologi i en
2019/20. Bogen er et bidrag
afklaring.

nå frem til overvejelser over, hvad der i dag skal
møder anden tro. Undervisningen bygger på en ny
religionspluralistisk tid, der forventes at udkomme
til en nødvendig religionsteologisk diskussion og

OVERBYGNING SØNDAG, hold 57 og 58
Teologi og naturvidenskab, kl. 12.45–14.30
Underviser: Kees van Kooten Niekerk, tidl. universitetslektor
Fra tid til anden dukker diskussionen om teologi og naturvidenskab op i medierne.
Det sker som regel i form af uenighed om, hvordan skabelse og Big Bang-teori
forholder sig til hinanden, men hvordan ser diskussionen ud i historisk perspektiv?
Hvad siger naturvidenskaben om jordens opståen, og hvilke naturvidenskabelige
teorier kan vi i dag fæstne lid til? I de senere år er der efter amerikansk inspiration
dukket tanker om kreationisme op. Hvad går de ud på, og hvordan påvirker de
forholdet mellem teologi, evolutionslære og naturvidenskab? Endelig peger
diskussionen om teologi og naturvidenskab på, at der er en vigtig debat om tro, etik
og fornuft. Behøver de at være hinandens modsætninger, eller er det muligt at
sammenholde de tre dimensioner i en nutidig og oplyst kristendomsforståelse?
Der inddrages enkelte gæstelærere.

Tilmeldingsblanket
TEOLOGI FOR LÆGFOLK – Overbygningen foråret 2019
Navn:

Stilling:

Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
E-mail:

Bopælskommune:
CPR-nr.:

Sæt x hvis du er bosat i Aarhus Kommune og er:
Efterlønsmodtager_____
Pensionist _____
Arbejdsledig _____
Tilmeldingen gælder januar – maj 2019

5 x 6 timer pr. hold 56 eller 57
10 x 6 timer pr. hold 58

Hold 56 (lørdag) ______ Hold 57(søndag) ______ Hold 58(lørdag+søndag) ______
Bemærkninger:

Dato:

Underskrift:

