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Kirkelig Aftenundervisning i Esbjerg
Velkommen til endnu en runde af Kirkelig Aftenundervisning!
På opfordring fra begejstrede deltagere i Kirkelig Aftenundervisning i Esbjerg i 2018-19 gentager vi tilbuddet i 2020-21. Vi vil gå i
dybden med den kristne tro. Det er teologi for det vågne lægfolk.
Vi har planlagt fem aftener med undervisning ved både en lokal
præst fra Esbjerg og omegn samt en underviser fra Menighedsfakultetet i Aarhus. Hver aften er der fire lektioner afbrudt af et
fælles aftensmåltid, hvor vi nyder hinandens selskab. Der bliver
tid til refleksion og samtale. Sigtet med de fem aftener er at vække trosglæde, formidle indsigt og give perspektiv og udrustning
til at leve som kristen i dagens Danmark.
Velkommen til en enestående mulighed for at fordybe sig i
den kristne tro!
sognepræst Bent Skovhus Christensen, Sædden Kirke
sognepræst Daniel Ettrup Larsen, Zions Kirke
frimenighedspræst Peter Nissen, Bramming Frimenighed
stiftspræst Peter Sode Jensen, Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift
sognepræst Poul Erik Kammersgaard, Jerne Kirke
landssekretær Nils Andersen, Menighedsfakultetet

Sted
Kirkelig Aftenundervisning i Esbjerg holdes på skift i tre forskellige kirker i Esbjerg:
Sædden Kirke, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V
Zions Kirkes Sognehus, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg
Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø

Program
Onsdag den 7. oktober 2020 i Sædden Kirke
16.00

Drop in kaffe og velkomst

16.30

›Idet I lærer dem…‹ Oplæring af nye kristne i den tidlige kirke samt
vigtigheden af oplæring i troen - fra Luther til i dag. Ved professor
i Kirkehistorie Kurt E. Larsen fra Menighedsfakultetet

17.15

Pause

17.20

›Idet I lærer dem…‹ - del 2 ved Kurt E. Larsen

18.10

Aftensmad

18.55

›Idet I lærer dem i 2020…‹ Nutidig oplæring af kristne og ikke
kristne. Hvordan griber vi bedst discipeloplæringen an i 2020? En
præsts refleksioner og erfaring med Alpha, kristendomskurser,
cellegrupper, medvandring og gudstjenester mm. Ved sognepræst Bent Skovhus Christensen

19.40

Pause

19.45

›Idet I lærer dem i 2020…‹ - del 2 ved Bent Skovhus Christensen

20.30

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

21.00

Tak for i dag!
Onsdag den 25. november 2020 i Zions Kirkes Sognehus

16.00

Drop in kaffe og velkomst

16.30

Findes der mere end to køn? Hvem og hvad bestemmer vores køn?
Hvordan skal kirken forholde sig i den aktuelle kønspolitiske debat? Ved professor i Etik og Religionsfilosofi Kurt Christensen fra
Menighedsfakultetet

17.15

Pause

17.20

Findes der mere end to køn? - del 2 ved Kurt Christensen

18.10

Aftensmad

18.55

Sjælesorg og seksualitet. Seksualitet er et følsomt fænomen og får
meget opmærksomhed i vores tid. Hvordan skal vi som kristne
og som kirke forholde os til seksualitet, og hvordan kan vi bedst
støtte mennesker med en udfordret seksualitet og kønsidentitet? Ved pastor Peter Nissen

19.40

Pause

19.45

Sjælesorg og seksualitet - del 2 ved Peter Nissen

20.30

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

21.00

Tak for i dag!

Onsdag den 20. januar 2021 i Kvaglund Kirke
16.00

Drop in kaffe og velkomst

16.30

Hvad er evangeliet? Evangeliet er et centralt samlebegreb for den
kristne tro. Men hvad betyder det egentlig? Hvor kommer det
fra, og hvordan forstod man ordet i den romerske verden, hvor
de første kristne forkyndte det? Vi tager et spændende dyk ned i
evangeliets historie for at finde større klarhed over, hvad evangeliet betyder i dag. Ved lektor Morten Hørning Jensen fra Menighedsfakultetet

17.15

Pause

17.20

Hvad er evangeliet? - del 2 ved Morten Hørning Jensen

18.10

Aftensmad

18.55

›Gå ud…‹ Hvad betyder Jesu missionsbefaling for os som kristen
kirke i dag? Hvordan driver vi bedst mission i dagens multikulturelle samfund? Vi ser på mission i bibelsk og nutidig betydning
- om at gå ind gennem de døre, som Gud åbner. Ved sognepræst
Daniel Ettrup Larsen

19.40

Pause

19.45

›Gå ud…‹ - del 2 ved Daniel Ettrup Larsen

20.30

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

21.00

Tak for i dag!
Onsdag den 24. februar 2021 i Sædden Kirke

16.00

Drop in kaffe og velkomst

16.30

Kampen for åndelig trosfrihed. Paulus kæmper i Galaterbrevet for
at bevare evangeliets klarhed og sandhed. Det handler om den
kristnes åndelige frihed, som så nemt smutter for os. Vi går på
jagt i Galaterbrevet for at finde ind til kernen i denne frihed. Ved
adjunkt Klaus Vibe fra Menighedsfakultetet

17.15

Pause

17.20

Kampen for åndelig trosfrihed - del 2 ved Klaus Vibe

18.10

Aftensmad

18.55

Trosfrihed under pres. Grundloven sikrer os religions- og trosfrihed
i Danmark og giver den evangelisk lutherske kirke en fortrinsret.
Men offentlig religion er blevet et problem i vores samfund. Religionskritik og frygt for det fremmede, især terror, begrænser
religions- og trosfriheden. Hvordan fastholder og skaber vi reel
religions- og trosfrihed for såvel kristendom som andre religioner? Ved stiftspræst Peter Sode Jensen

19.40

Pause

19.45

Trosfrihed under pres - del 2 ved Peter Sode Jensen

20.30

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

21.00

Tak for i dag!
Onsdag den 24. marts 2021 i Zions Kirkes Sognehus

16.00

Drop in kaffe og velkomst

16.30

Gudsbilledet i gudstjenesten
Vores opfattelse af Gud præger i høj grad vores tro og vores liv. Vi
vil derfor se på, hvilket gudsbillede gudstjenestens liturgi og ritualer formidler til os. Har gudsbilledet ændret sig igennem ændringer i liturgien i gudstjenestens historie? Og hvilket gudsbillede er
på spil i forslagene til ny liturgi og nye ritualer? Ved sognepræst
Poul Erik Kammersgaard

17.15

Pause

17.20

Gudsbilledet i gudstjenesten - del 2 ved Poul Erik Kammersgaard

18.10

Aftensmad

18.55

Gudsbilleder og sjælesorg. Der kan godt være større problemer end
det med at tro på Gud og tvivle på Gud. Det kan fx være: Hvilket
billede har jeg af Gud? Er han grusom eller mild? Er han farlig eller
ufarlig? Kan jeg måske tage helt fejl af, hvem Gud er i sig selv? Og
er der et sted, hvor jeg kan finde et pålideligt og sandt billede af
Gud? Det kan påvirke både mit billede af mig selv og af min næste – og endda selvbilledet og næstebilledet hos mennesker, der
ikke tror noget videre på Gud. Ved lektor Leif Andersen fra Menighedsfakultetet

19.40

Pause

19.45

Gudsbilleder og sjælesorg - del 2 ved Leif Andersen

20.30

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

21.00

Tak for i dag og i år!

Undervisere på Kirkelig Aftenundervisning

Bent Skovhus Nielsen (f.1964) Cand.theol., sognepræst i Sædden Kirke
siden 1999.

Daniel Ettrup Larsen (f. 1974) Cand.theol. Tidligere stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift. Har arbejdet blandt nydanskere i 13 år. Siden 2019 sognepræst i Zions Kirke i Esbjerg.

Peter Nissen (f. 1976) Præst i Bramming Frimenighed siden 2018. Har
en anglikansk ordination og har tidligere arbejdet som sognepræst
i Wales. Tidligere formand for Agapes arbejde ›Basis‹ for mennesker
med problemfyldt seksualitet. Har skrevet en bog om cølibat og flere
artikler. Rådgiver på hjemmesiden www.adamogeva.dk.

Peter Sode Jensen (f. 1968) Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle
Center i Ribe Stift. Tidligere frimenighedspræst. Siden 2013 med i
undervisningsteamet på præste- og lederefteruddannelsen ›Arrow
Lederskab‹ i Danmark.

Poul Erik Kammersgaard (f. 1957) Cand.theol. Sognepræst ved Jerne
Kirke siden 1986, siden 2012 i Jerne-Skads Pastorat. Efteruddannelse
inden for religionsmøde i forhold til muslimer og nye spirituelle strømninger og nye livstydninger. Erfaring med foredrag og kirkelig voksenundervisning.

Klaus Vibe (f. 1975) Cand.theol., adjunkt, ph.d., underviser i Ny Testamente på Menighedsfakultetet. Tidligere valgmenighedspræst og
tidligere KFS-sekretær.

Kurt Christensen (f. 1948) Dr.theol. Professor i Etik og Religionsfilosofi
på Menighedsfakultetet i Aarhus. Har skrevet flere bøger, herunder:
›Lydighed eller lovsang. Om islam og kristendom'. Stifter og leder af
Center for Kristen Apologetik (trosforsvar). International forelæser.

Kurt E. Larsen (f. 1955) Dr.theol. Professor i Kirkehistorie ved Menighedsfakultetet. Foredragsholder, forfatter og skribent. Deltager i diverse biskoppelige og ministerielle udvalg. Forfatter til blandt andet:
›Fra Christensen til Krarup – Dansk Kirkeliv i det 20. århundrede‹.

Leif Andersen (f. 1952) Cand.theol., lektor i Praktisk Teologi på Menighedsfakultetet. Foredragsholder. Har skrevet flere bøger, herunder
sjælesorgsværket: ›Kroppen og ånden‹ i to bind samt ›Gud, hvorfor
sover du?‹.

Morten Hørning Jensen (f.1972) cand.theol., ph.d., underviser i Ny Testamente på Menighedsfakultetet, erfaring med arkæologiske udgravninger og redaktør på tidsskriftet ›Tel‹.

Praktiske informationer
Sted

Kirkelig Aftenundervisning i Esbjerg holdes på skift i tre forskellige
kirker i Esbjerg:
Sædden Kirke, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V
Zions Kirkes Sognehus, Nygårdsvej 103, 6700 Esbjerg
Kvaglund Kirke, Kvaglundparken 18, 6705 Esbjerg Ø

Pris

Alle fem aftener: 1.000 kr.
Enkeltaftener: 250 kr. per gang
Prisen dækker undervisning samt forplejning.

Tilmelding
og betaling

senest den 16. september 2020 på www.teologi.dk/tilmeld
Ønsker du kun at deltage enkelte aftener, skal du tilmelde dig og
betale senest tre uger før de pågældende aftener.

Arrangører

Sognepræsterne Bent Skovhus Christensen, Poul Erik Kammersgaard, Daniel Ettrup Larsen, stiftspræst Peter Sode Jensen, frimenighedspræst Peter Nissen samt landssekretær Nils Andersen,
Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N, tlf. 8616
6300, mf@teologi.dk, www.teologi.dk

