Teologi for alle!
Der var engang, hvor
teologi kun var for
præster og teologer.
Sådan er det heldigvis ikke
i dag.
I dag er der en stor
interesse for og nysgerrighed efter selv at fordybe
sig i, hvad det går ud på.
For at blive klogere på,
hvad der har været med
til at forme den danske kultur og det danske samfund
gennem mere end tusind år. For at spejle sig
menneskeligt og eksistentielt i de livsfortællinger og
historier, der findes i Bibelen og kristendommen. For
at hente næring til det liv, man står midt i – og måske
også for at blive udfordret og sagt imod!
Med Teologisk Undervisning Fyn bliver der nu
mulighed for alt det, gennem et forløb på 3 år sammen
med andre fra hele stiftet. Det glæder mig meget, og
jeg vil ønske Teologisk Undervisning Fyn, varmt
velkommen og god vind. Jeg er sikker på, at det bliver
godt og givende, og at der bliver meget at hente.
Tine Lindhardt
Biskop, Fyens Stift
Det er med stor glæde, at
Stiftsrådet ser at initiativet
omkring Teologisk undervisning nu har taget form.
Målet er i al sin enkelhed, at
forløbet vil skærpe opmærksomheden hos deltagerne og
øge forståelsen af hvad der
tales om og prædikes i
kirkerne, såvel som for teologien i en bredere kulturel
og aktuel sammenhæng. Vi håber, at forløbet vil give
stof til eftertanke og ikke mindst medspil og modspil
til samtalen rundt omkring i sognene.
Der er rift om vores sparsomme fritid. Derfor skal
kvaliteten af det som leveres i kirken være høj.
Initiativet her er et skridt i den retning.
Erik Vind,
formand for Stiftsrådet i Fyens Stift

HVEM
Teologisk Undervisning Fyn henvender sig til alle med
lyst til at lære og til at arbejde fagligt med de store
spørgsmål i tilværelsen, sådan som de brydes i
kristendommens prisme. Der kræves ingen
forkundskaber for at følge undervisningen.

HVOR
Undervisningen finder sted i Odense, i Vor Frue Kirkes
lokaler, Frue Kirkestræde 12B, 5000 Odense C. Det er
let tilgængeligt med offentlig transport (tæt på
Odense banegårdscenter), og der er mulighed for at
parkere ved Odeon, kun 300 m fra kirken.

HVORNÅR
Der undervises 8 lørdage om året - 4 i efteråret og 4 i
foråret. Hele forløbet strækker sig over 3 år, og der er
mulighed for at fortsætte på et 4. år, såfremt der er
tilslutning fra holdet.

Undervisningsdatoer
2020: 12. sep., 3. okt., 24. okt. og 21. nov.
2021: 6. feb., 27. feb., 20. marts og 10. april.
Hver undervisningslørdag forløber således:
9.00 – 9.30
Morgenkaffe
9.30 – 9.45
Morgensang
9.45 – 11.30 1. modul
11.30 – 12.15 Middagspause (medbragt frokost)
12.15 – 14.00 2. modul
14.00 – 14.15 Kaffepause
14.15 – 16.00 3. modul

HVAD KOSTER DET?
Teologisk Undervisning Fyn er støttet økonomisk af
Stiftsrådet i Fyens Stift. Derfor kan deltagerbetalingen
holdes på 1800 kr. pr. undervisningsår. Hertil må
beregnes udgifter til bøger og evt. sociale tiltag på
holdet.

