
FOLKEKIRKENS UDDANNELSES- OG VIDENSCENTER, LØGUMKLOSTER 

Kursus 12/23   20. – 24. februar 2023 v/lektor Lars Sandbeck (LS) og lektor Lars Nymark Heilesen (LNH) 

Kernen i kristendommen – i nutidigt perspektiv. Teologikursus for folkekirkeansatte 
Kurset henvender sig til folkekirkeansatte, som uden teologisk uddannelsesbaggrund arbejder med forkyndelse, undervisning og formidling af 

kristendommen – eller som bare interesserer sig for teologi og de vigtigste temaer i kristendommen. Målet er at kvalificere samtalen mellem 

kirkens medarbejdere med henblik på at kunne sætte kristendommen i spil som et relevant livsperspektiv i vores egen tid, når det gælder 

udvikling og planlægning af gudstjeneste, undervisning og sognearbejde. Kursets arbejdsform er korte oplæg ved kursets to gennemgående 

undervisere og efterfølgende kreative arbejdsformer, hvor kursisterne sammen sætter sig selv i spil. To indlæg i kurset præsenterer en 

lægmandsteologisk tilgang til kristendommen. 

 9.15-11.45 (pause: 10.20-10.40) 14.30-17.10 (pause: 15.40-16.00) 19.00 – 21.30 

Man 

20.02. 
 

 

 

Ankomst og indkvartering 

14.30 Kaffe og velkomst 

14.45 LNH og LS: Hvad er kernen i den 

kristne tro? 

 

Valgtema a: 

LNH: Skal man tro på alt, hvad der står i 

bibelen? 

 

Valgtema b:  

LS: Skal man vælge mellem Gud og 

videnskaben? 

 

Fælles opsamling 

 

21.00 Snack og vin/øl/vand 

Tir 

21.02. 
LS: Hvad menes der med ordet Gud? Forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky: Sådan 

tror jeg  

LS: Hvordan skal man forstå det med Far, 

Søn og Ånd?  

Ons 

22.02. 
LNH: Adam, Maria, Judas og alle vi andre 

– det kristne menneskesyn 

 

LNH: Hvem var Jesus egentlig? 

 

Valgtema a: 

LS: Bliver alle mennesker frelst? 

 

Valgtema b: 

LNH: Tror kristne og muslimer på den 

samme Gud? 



Fælles opsamling 

Tor 

23.02. 
Redaktør Kåre Gade: Derfor er det 

betydningsfuldt for mig at gå i kirke 

LNH: Er ”den hellige, almindelige kirke” 

en floskel eller en vigtig aktuel måde at 

forstå kirken på? 

Hvad gør vi, når bedeslagene har lydt? Fra 

teologisk refleksion til gudstjeneste 

Fre 

24.02. 
LNH og LS: Små ord om store spørgsmål – 

holdets egen katekismus 

12.00 Frokost og afrejse  

 

 


