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Skolens styrelse

Liselotte Kirkegaard Sognepræst, Gudme-Brudager pastorat
Annie Løvig Thomassen Sognepræst, Gudbjerg sogn
Jane Fromberg Sognepræst, Oure-Vejstrup-Lundeborg Pastorat
Gunnar Henriksen Gudbjerg menighedsråd
Gerda Hansen Ø. Skerninge menighedsråd
Birte Langelund V. Skerninge-Ulbølle-Hundstrup menighedsråd

Menighedsrådsvalg 2016

Skole for Kirke og Teologi er klar til 
sæ son 2016-2017 med  4 foredrag over 
temaet ”mødet”, 4 studiekredse og en 
orienteringsaften vedr. det forestående 
menighedsrådsvalg.
Møder kan være af så mange slags, og 
nogle er naturligvis mere skelsættende 
end andre. Vi har valgt en vinkling af te-
maet, som trækker de historiske, aktuelle 
og personlige møder frem. 
Vi lægger ud med et foredrag med pro- 
fessor em. Brian McGuire vedr. dan sker-
nes møde med kristendommen i 800- 
tallet. Dernæst følger et højaktuelt fore - 
drag med generalsekretær i Dansk Flygt - 
ningehjælp Andres Kamm, som ta ler om  
mødet med flygtninge. 
Efter jul fortæller biskop em. Kjeld Holm  
om de menne s ker, han har mødt på sin  
vej og deres betydning for hans liv, og  
endelig vil biskop Tine Lindhardt i rela - 
tion til refor mationsjubilæet tale om vo- 
res møde med Luthers tanker, og hvor - 

dan vi i Lutheråret 2017 kan møde Luther.
Efteråret ’16: Studiekredse om gudstjene- 
stens historie ved sognepræst Anne-Grete  
Thestrup og Thomasevangeliet ved sog- 
nepræst Marianne Aagaard Skovmand.
Forår ’17: 2 studiekredse om Luther ved  
henholdsvis professor em. Viggo Mor-
tensen og sognepræst Torkil Jensen.
Allerede i august har man mulighed for 
at blive klogere på menighedsrådsarbej-
det, når Birgit Kjær, formand for Breg-
ninge menighedsråd, og stiftskontorchef  
Asger Gewecke fortæller om, hvad der er 
et menighedsråds opgaver, og hvordan et 
menighedsrådsvalg foregår.
Med denne introduktion til (endnu) en 
spændende sæson i ”Skole for Kirke og 
Teologi” vil jeg opfordre til at læse denne 
lille, informative pjece, som forhåbent-
lig vil give jer lyst til at gøre brug af de 
mange, gode tilbud.

 Liselotte Kirkegaard, formand

Kunne du tænke dig at stille op 
til det kommende menighedsrådsvalg?

Kom og hør mere om arbejdet i menighedsråd:

ONSDAG D. 24. AUGUST KL. 19.00
i Sct. Jørgens kirkes sognehus, Brydegårdsvej 15, Svendborg.

Stiftskontorchef Asger Gewecke, Fyens Stift, vil orientere om menighedsrå - 
dets opgaver, og menighedsrådsformand Bir git Kjær, Bregninge menighedsråd, vil 

fortælle om erfaringer (glæder/udfordringer) ved at arbejde  i menighedsråd.

Vel mødt til en inspirerende aften!
Der serveres kaffe og brød



4 5

Temadage: Mødet Alle temadagene foregår kl. 10.00-14.00
i Vor Frue Kirkes menighedshus

ANSGAR OG DANMARKS 
KRISTNING
Det er ikke Harald Blåtand i 960erne 
der gjorde danerne kristne. Udgangs-
punktet hertil er Ansgars mission til 
Norden, efter 826. Han har været en 
overset skikkelse i Danmarks kristning, 
og jeg vil forsøge at gøre ham levende 
og vedkommende i vores forståelse af, 
hvordan danerne blev kristne.

DANMARKS KRISTNING 
SOM EN LANGSOM PROCES
Det siges og skrives, at Harald Blåtand 

”gjorde kristendommen til statsreli-
gion”. Men der var ingen stat i 900-tal-
let og Haralds bidrag blev fortrinsvis 
kun at vise et godt eksempel til sit folk 
og specielt stormændene omkring ham 
i Jelling. 

Landets kristning foregik langsomt og 
næsten ubemærket, indtil vi  i 1100-tal-
let ser kirker rejse sig overalt. 

Jeg vil følge denne overgang fra en re-
ligion for de få til en tro for alle, fra 
900-tallet og frem til 1100-tallet.

Danskernes møde med kristendommen

Lørdag d. 8. oktober 2016
Foredragsholder: professor em. Brian McGuire

Det er svært pt. at vide, hvordan flygt-
ningesituationen er til november, men 
jeg regner med at have fokus på Syrien 
og nabolandene samt vejen til Europa 
og Danmark.

Andreas Kamm har arbejdet i Dansk 
Flygtningehjælp det meste af sit liv og 
været generalsekretær siden 1997.

Verdens flygtninge

Lørdag d. 19. november 2016
Foredragsholder: 
Generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm

Mødet med mennesker, der åbnede døre

Lørdag d. 21. januar 2017
Foredragsholder: biskop em. Kjeld Holm

Kjeld Holm vil med baggrund i sine bø-
ger fra 2010 og 2013 Åbne døre og Man 
lever af det, man får skænket fortælle 
om sit møde med en række mennesker, 
som gjorde hans og andres liv større, 
både om dem, han fortæller om i sine 
bøger og andre.
Det var bl. a. de store teologer, Løgstrup 
og Johannes Sløk. Men også Desmond 

Tutu. Forfatteren og vennen, Tage Skou- 
Hansen, Martha Christensen, Peter 
See berg og Benny Andersen. Og en po-
litiker som Svend Auken.

Det var mennesker, der gjorde en for-
skel. Det var mennesker, der gav ham 
en dybere forståelse af historien, kri-
stendommen, kunsten og politik.

Luther var skarp, grov og provokeren-
de. Vær synder og synd tappert, kunne 
han f. eks. sige.

Man får kaffen galt i halsen, men i vir-
keligheden ligger der en utrolig befri-
else i de ord.
Han sagde også, at vi ikke skal retfær-
diggøre os gennem mange gode ger-
ninger, men stole på Gud.

Og at enhver, der er krøbet ud af dåben 
er pave, præst og biskop.
Lyder det mærkeligt ?

Så kom og hør hvad Luther mente,  
og hvordan hans tanker satte skub i 
demo kratisering, velfærdssamfund, ar-
bejdsmoral, frihed og individualisering 
– meget af det vi i dag forbinder med et 
moderne samfund.

Mød Luther - idag

Lørdag d. 4. marts 2017
Foredragsholder: biskop Tine Lindhardt
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Studiekredse 2016

Om Thomasevangeliet  

Sct. Nicolai Kirkes sognehus  
10. september, 15. oktober og 26. november
Underviser: sognepræst ph.d. Marianne Aagaard Skovmand,
Faaborg-Diernæs pastorat

Om Thomasevangeliet, og for holdet til 
de bibelske evangelier, tekstens særpræg  
og nutidige relevans.
 
Thomasevangeliet blev fundet i 1945 i 
Ægypten som del af det såkaldte Nag 
Hammadi-fund og regnes for et væ-
sentligt vidnesbyrd fra den ældste kri-
stendom. 
Det rummer en række både bevægende, 
tankevækkende og ind imel lem næsten 
drilske udsagn, ordsprog og lignelser 
talt af Jesus til sine disciple. Skriftet blev 
ved sin fremkomst udråbt til at være det 
femte evangelium og  deler både stof og 
i nogen grad også teologi med de bibel-
ske evangelier. 
Imidlertid har Thomasevangeliet som 
en samling af Jesusord dybt påvirket 
af visdomslitteraturen bestemt også sit 
særpræg. Dertil indeholder Thomas-
evangeliet hidtil ukendt stof blandt an-
det  ”nye” lignelser. 
Man har siden fundet diskuteret, hvor-
vidt i hvert fald dele af Thomasevange-
liet i alder kan måle sig med de bibel-
ske evangelier, eller hvorvidt teksten 
snarere er blevet til i senere gnostiske 
kredse. 

Thomasevangeliet er overleveret på 
kop  tisk, og menes at være nedskrevet 
i et kloster, men man har også frag-
menter af i alt tre forskellige græske 
udgaver, som alle, ligesom det koptiske 
håndskrift, er fundet i Ægypten. 
Thomasevangeliet opbevares i dag sam - 
men med de øvrige Nag Hammadi-
skrifter på det koptiske museum i Kairo. 
Det udkom første gang på dansk i 1959 
og er siden kommet i mange oplag. 
Thomasevangeliet er da også en fasci-
nerende tekst, der ikke bare har anti-
kvarisk interesse. Det kan læses som en 
tekst, der har noget at sige os menne-
sker om det at være menneske. 

I denne studiekreds sætter vi skarpt 
på Thomasevangeliets overleveringshi-
sto rie, særegne teologi og krav om at 
være ord – talt af Jesus.    
Baggrundslitteratur samt en dansk 
oversættelse af Thomasevangeliet ud-
leveres i fotokopi. 
Deltagerne bedes medbringe en bibel.

Sognepræst phd. 
Marianne Aagaard Skovmand 

Gudstjenestens historie

Vor Frue Kirkes sognehus
17. september -  29. oktober og  3. december
Underviser: Sognepræst Anne-Grete Thestrup,
Vor Frue Kirke

Hvorfor holder vi i grunden gudstjene-
ste hver søndag og på alle helligdage-
ne? Hvad har Jesus selv sagt om guds-
tjenesten? - og om præst og menighed? 
Hvad er det særlige ved gudstjenesten 
i Folkekirken, den evangelisk-lutherske 
kirke i Danmark? Hvilke dele af guds-
tjenesten ligger fast og hvor er der valg-
muligheder i højmesseordningen i dag? 
Er det præsten der bestemmer, om Den 
nye Aftale bruges ved gudstjenesten? 
Og hvad er i grunden forskellen på at 
sige ”gudstjeneste” og  ”højmesse”.

Hvis du har prøvet at gå hjem fra en 
gudstjeneste med den slags spørgsmål 
i hovedet, så er der nu mulighed for at 
finde svar i en kort og koncentreret stu-
diekreds om gudstjenestens historie. 

Vi kommer til at følge en spændende 
udviklingshistorie, der spænder over år - 
tusinder fra den aronitiske velsignelse 
til de nyeste prøveordninger med bøn-
ner, bibeloversættelser og salmer.                                                                                                                                    
Studiekredsen samles tre gange. Vi vil 
følge røde tråde gennem gudstjene-
stens historie og drøfte betydningen af 
den udvikling, som højmessen har gen-
nemgået, frem til i dag.
Vi vil særligt koncentrere os om tre pe-
rioder:                                                                                                                                      
1. Bibelens og oldkirkens  

gudstjenesteforståelse
2. Reformationstidens oprydningsar-

bejde og nyordning af højmessen.                                                                                                                             
3.  Højmesseordningen 1992. 
                                                                                       
 Anne-Grete Thestrup

Alle studiekredse foregår lørdage
kl. 10.00-13.00
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Den 31.oktober 2017 skal vi fejre, at det 
er 500 år siden, reformatoren Martin 
Luther opslog 95 teser om afladshandel 
på døren til Slotskirken i Wittenberg.
Hvad stod der egentlig i de teser? Det 
vil vi se nærmere på i de tre studie-
kredse.
Men selv om det var de 95 teser, der 
gav startskuddet til reformationen, må 
de  ikke stå alene. For Martin Luthers  

værk er meget mere end det. Han skrev 
og arbejdede sammen med sin tid og de 
problemer og udfordringer, hans tan-
ker mødte. Derfor udvikler Luther sin 
teologi over tid, og derfor er der også 
grund til at beskæftige sig lidt med Lu-
thers samtid og de mennesker, han ar-
bejdede med og imod. 
I 1520 kom de såkaldt reformatoriske 
hovedskrifter og i forbindelse med 
bondekrigen i 1525 udvikler Luther 
sine tanker om det kirkelige og det 
verdslige regimente. Det er ikke mindst 
hans samfundsmæssige meninger, der 
er anledning til, at vi skal holde jubi-
læum i 2017. Vi skal derfor også se på, 
hvad hans tanker betyder for os i dag.

Der vil i forbindelse med studiekredsen 
blive vejledt i, hvordan man kan down-
loade de tekster, vi skal bruge, og de 
tekster, der ikke kan skaffes via nettet, 
vil blive udleveret.

 Torkil Jensen

Luthersk etik, historisk og aktuelt

Sct. Nicolai Kirkes sognehus
14. januar - 28. januar og 25. februar
Underviser: professor em. Viggo Mortensen

Reformationsåret 2017 giver anledning 
til at overveje, om vi har lært noget 
af Luther, - og i givet fald hvad. Den 
lutherske reformation starter i en an-
fægtet universitetsprofessor og munks 
ængstede samvittighed. Gennem en 
krise kom han frem til en ny forståelse 
af menneskets forhold til Gud. Men 
det fik samtidig også konsekvenser for 
menneskers forhold til hinanden, hvad 
vi kalder etik.
I denne studiekreds, der løber over tre 
lørdage, vil vi tage udgangspunkt i nog-
le korte Luther tekster fra de såkaldte 
socialetiske skrifter. Luther reagerede 
på en lang række forhold i samtiden og 
fremsatte sine uforgribelige meninger. 
Vi vil tage anledning heraf til at over-
veje en række aktuelle problemstil-
linger inden for det etiske område. I 
den forbindelse vil vi komme omkring 
spørgsmål som: Forholdet mellem reli-
gion og politik, herunder forholdet til 
øvrigheden; spørgsmålet om retfærdig 
krig; samt aktuelle spørgsmål inden for 
sexual- og ægteskabsetikken

 Viggo Mortensen

Viggo Mortensen er uddannet indenfor 
etik og religionsfilosofi. Han var indtil 
2012 professor i systematisk teologi 
ved Aarhus Universitet, og han beskæf-
tiger sig fortsat med emner inden for 
luthersk etik. Han var 1991-1999 leder 
af den teologiske studieafdeling i Det 
Lutherske Verdensforbund i Geneve og 
har dermed et indgående kendskab til 
den verdensvide lutherske kirke.

Reformationsjubilæum
Luther, teserne, teologi og samfundssyn

Fredens Kirkes sognehus
4. februar -  11. marts og 1. april
Underviser: sognepræst Torkil Jensen, V. Aaby og Aastrup sogne

Studiekredse 2017 Alle studiekredse foregår lørdage
kl. 10.00-13.00
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TILMELDING

Navn

Adresse

Postnummer    By

Telefonnr.

Mailadresse

Temadage   sæt X: 

Studiekreds  Om Thomasevangeliet sæt X:  

Studiekreds  Gudstjenestens historie sæt X:  

Studiekreds  Luthersk etik sæt X: 

Studiekreds  Luther, teserne, teologi sæt X: 
 og samfundssyn

Underskrift:

KURSUSGEBYR:  Pris for hver studiekreds 300,00
   Pris for temadage + frokost  500,00
   Alle kurser starter kl. 10.00

TILMELDING:  Senest  19. august 2016

   Udfyld tilmeldingsblanketten og send den til  
   Svendborg provstikontor.
   Du kan også sende en mail til hae@km.dk 
   med oplysningerne på tilmeldingsblanketten 
   – eller ringe til provstikontoret.
                                                             
   Indbetal beløbet via netbank til
   reg. nr 3224, konto 60089434
   HUSK navn og adresse

    Man er først tilmeldt, når indbetaling er sket

   Studiekredse oprettes ved minimum 12 deltagere
    

    Svendborg Provstikontor
    Sekretær Hanne Eckmann
    Klosterplads  9, 4. sal, 5700 Svendborg
    tlf. 6222 5037, hae@km.dk

Liselotte Kirkegaard  LIKI@KM.DK 6225 1278
Gunnar Henriksen   gunnar@henriksen.mail.dk 6225 1850
Annie Løvig Thomassen  ALT@KM.DK 6225 1238
Gerda Hansen  gerda@ollerupmail.dk 6224 1553
Jane Fromberg  JEF@KM.DK 6228 1186
Birte Langelund   birte@langelund.dk 6224 3218

   Se også www.skoleforkirkeogteologi.dk  

   

YDERLIGERE 
OPLYSNINGER:
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