TEOLOGI FOR

LÆGFOLK
Program for Overbygningen – Forår 2020
PAULUS SOM GRUNDLÆGGER AF UNIVERSEL KRISTENDOM/ TEMA MED AKTUELLE EMNER/
KAMPEN OM VILJEN/ PÆDAGOGIK OG ETIK/ FORFATTERE PÅ SPORET AF HÅB/ RUMMET,
DET SKØNNE OG DET HELLIGE

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 2020:

25. – 26. januar
22. – 23. februar
28. – 29. marts
25. – 26. april
16. – 17. maj
Man kan vælge at følge undervisningen på 3 forskellige måder:
-

OVERBYGNING hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag
OVERBYGNING hold 57: Kun søndag

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 2020
Peter Lodberg, professor, dr.theol.,
formand for Teologi for Lægfolk

Priser:

OVERBYGNING hold 56: Kun lørdag inkl. fællesforedrag
Pris forår 2020: 895/*780 kr.
OVERBYGNING hold 57: Kun søndag
Pris forår 2020: 895/*780 kr.

OVERBYGNING hold 58:
Både lørdag og søndag inkl. fællesforedrag lørdag
Pris forår 2020: 2x895 kr./2x780 kr. – i alt 1790/*1560 kr.

Betaling:

Beløbet indsættes på reg.nr. 5077 kontonr. 1238321 i Jyske Bank. Mærk venligst
betalingen ”Betaling for overbygningen F20”.

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
PAULUS SOM GRUNDLÆGGER AF UNIVERSEL KRISTENDOM, kl. 12.3014.15
Underviser: René Falkenberg, lektor, ph.d.
De fleste vil nok sige, at det var Jesus, der grundlagde den kristne religion. Men
hvis Paulus ikke var kommet til nogle år senere, ville kristendommen ikke være
blevet til mere end en religiøs sekt i jødeland. Paulus mødte aldrig Kristus, kun i
drømme og syner, men hans nye forståelse af Kristusmissionen var langt mere
ambitiøs, end den oprindeligt havde været det for Jesus selv. Ud fra en historisk
betragtning tyder det nemlig på, at Jesus trådte frem for kun at frelse sine jødiske
landsfæller. Men på til en kristen kongres i Jerusalem formår Paulus at sætte en ny
dagsorden, der får afgørende betydning for kristendommens fremtid. Nu skulle
Kristustroen ikke længere være eksklusivt forbeholdt jøder, men derimod alle. Det
skete dog ikke uden sværdslag. Selvom de kristne ledere, noget tøvende, gik med
til at åbne døren for ikke-jøder, så stillede de Paulus betingelsen, at han til
gengæld skulle indsamle store summer til menigheden i Jerusalem. Historien om
hvordan kristendommen blev universel og dermed for alle, tilhører på det
nærmeste krimigenren, hvor store følelser, løgn og svig, penge og forhud kommer
til at spille en afgørende rolle.

Paulus-statue på Peterspladsen i Vatikanet

OVERBYGNING LØRDAG, hold 56 og 58

TEMA: Fællesforedrag kl. 15.10-16.55 :
25. januar:
22. februar:
28. marts:
25. april:
16. maj:

Jesus Kirken i grænselandet efter 1920 – i anledning af
100 året for Genforeningen
v. Jens Holger Schjørring, professor, dr.theol.
Fra ateist til katolik – en trosfortælling med stop i
Rumænien, Syrien, Tyskland, Kokkedal og Aarhus
v. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter.
Det Gamle Testamente læst som litteratur
v. Kirsten Nielsen, professor, dr.theol.

En ny måde at læse evangelierne på. Evangelierne som
bibelske genskrivninger
v. Mogens Müller, professor, dr.theol.
Bibelens autoritet: forholdet mellem tekst og læser
v. Johannes Nissen, lektor, cand.theol.

OVERBYGNING LØRDAG, hold 56 og 58
KAMPEN OM VILJEN, kl. 17.45-19.30
Underviser: Peter Lodberg, professor, dr.theol.
Det er blevet sagt, at vi lever i den mest individualistiske tid nogensinde. Vi
opfører os, som om vi er totalt frie og ikke står til ansvar over for noget eller
nogen. Interessant nok skal vi ikke så mange år tilbage, før mange mente, at vi er
produkter af arv, miljø og ikke mindst produktionsforholdene i samfundet.
I dette forløb skal vi se nærmere på viljen – er den fri eller er den bundet?
Udgangspunktet er læsninger fra Erasmus af Rotterdams skrift fra 1524 Om den
frie vilje. Den udkom i en ny dansk udgave i 2018. Erasmus behandler viljen i
forhold til Guds ufortjente nåde og spørger, om mennesket med sin vilje hæmmer
eller fremmer sin frelse.
Erasmus’ skrift fremkaldte et meget vredt svar fra Martin Luther året efter i 1525 i
form af bogen Om den trælbundne vilje. Det skulle blive et af reformationstidens
vigtigste skrifter og betragtes i dag som en hovedhjørnesten i luthersk teologi.
Vi skal læse udvalgte dele af Luthers Om den trælbundne vilje, så vi kan diskutere,
om viljen er fri eller bunden – eller måske skal vi bruge helt andre ord om vores
vilje end, at den er fri eller bunden?

OVERBYGNING SØNDAG, hold 57 og 58
PÆDAGOGIK OG ETIK, kl. 08.10-09.55
Underviser: Carsten Kolby Kristiansen, cand.theol., tidligere forstander på Silkeborg
Højskole
Det hører til enhver ny generations opgave at forme og udstyre sine børn til at
”tage over”, dvs. til at føre slægt og civilisation videre. Dertil bruger vi pædagogik.
Pædagogik betyder at ”føre” eller at ”løfte” for at forædle det menneskelige i os.
I kristenhedens historie har skole, undervisning og dannelse haft afgørende
betydning for først ”løftet” af børnene selv og i næste omgang for de samfund,
hvor kristendommen har haft dominans og det lykkedes at fremelske noget af det
menneskelige med pædagogikkens hjælp.
Den kendsgerning kunne give anledning til at stille to spørgsmål: 1) Er det kristne
fokus på uddannelse og pædagogik inspireret af Jesu specielle syn på børn? og 2)
Har vi i dag brug for at gentænke det børnesyn, som kristendommen måske
rummer, som bidrag til den aktuelle og intensive debat om uddannelse og
dannelse og om børns rolle som, ja, som hvad: fremtidige arbejdsdyr, forbrugere,
skattebetalere eller samfundsborgere? Eller måske bare som børn i deres egen
ret?
Er pædagogik i påtrængende grad et spørgsmål om etik og menneskesyn?

FORFATTERE PÅ SPORET AF HÅB, kl. 10.10-11.55
Underviser: Michael Bach Henriksen, cand.mag., kulturredaktør på Kristeligt Dagblad
Vi lever i en rådvild tid. Politisk såvel som personligt. På det politiske plan er der
opbrud fra de gamle fasttømrede positioner. Fremtiden for den liberale
verdensorden, der har hersket siden afslutningen på Anden Verdenskrig, synes
usikker, og institutioner står for fald. På det personlige plan er der også opbrud og
usikkerhed. Psykiatere og præster møder dagligt folk med ondt i sjælen, der
bebrejder sig selv, at de ikke lever op til egne idealer. Men er der veje ud af
håbløsheden? Gennem nedslag i en række af tidens største romanforfattere
undersøger vi i dette forløb, hvad der giver håb for fremtiden.

OVERBYGNING SØNDAG, hold 57 og 58
RUMMET, DET SKØNNE OG DET HELLIGE, kl. 12.45-14.30
Underviser: Dorthe Jørgensen, dr.phil. et dr.theol. Aarhus Universitet
Et menneske er andet og mere end sin fysiske krop. Det ved vi fra kærlighed og
venskab. Hvori består dette ”mere”, som overskrider tid og sted, og som nærer
tanken om et efterliv, om så blot i mindet? Er det sjæl, ånd, gudbilledlighed?
Nationalt og internationalt bliver der i disse år skabt nye rum for kontemplation
midt i den aktuelle turbulens. Tjener de kun til afstresning, eller er de udtryk for et
ønske om en anden mentalitet og tænkning end den herskende? Hvad
kendetegner fx Kastrup Lufthavns stillerum eller fordybelsesrummene på flere
hospitaler? Lukker de blot verden ude, herunder de religiøse andagtsrums
symboler? Eller giver de mulighed for skønhedserfaring, og hvordan forholder
skønt og helligt sig til hinanden? Faktisk opleves gamle andagtsrum fortsat som
smukke – hvorfor, og hvad kan vi lære af dem? Hvad er et symbol i grunden,
hvordan fungerer det, udvider eller indskrænker det horisonten? Med afsæt i
skildringer af konkrete rumerfaringer vil vi fordybe os i erfaringen af det sakrale
ved visse rum, og hvordan de kan befordre erfaringer af noget, der er større end
os, og om dette mere er ”helligt”.

Kastrup Lufthavns stillerum

***

Tilmelding til Overbygningskurset forår 2020
Tilmelding til kurset kan ske enten via tilmeldingsskema (løsark) eller via Billetto.
Link til Billetto findes på hjemmesiden https://www.teologi-for-laegfolk.dk under
fanebladet ”Overbygningen”.

