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Kirkelig
Aftenundervisning
i Herning
2020-2021

Velkommen til Kirkelig Aftenundervisning
Velkommen til Kirkelig Aftenundervisning,
hvor vi går i dybden med den kristne tro!
Kirkelig Aftenundervisning i Herning er et tilbud til alle, der gerne
vil fordybe sig i den kristne tro. Det er teologi for lægfolk, men
det er ikke nødvendigt at køre til universitetsbyerne Aarhus eller
København for at være med, for undervisningen afholdes i Herning. ›Præsten og professoren‹ rykker således ud for at give øget
indsigt, perspektiv og udrustning til at leve som kristen i dagens
Danmark.
Kirkelig Aftenundervisning forløber over fem onsdag eftermiddage og aftener i vinterhalvåret 2020-2021. Hver gang går en
lokal præst fra Herning og omegn sammen med en lærer eller
landssekretæren fra Menighedsfakultetet i Aarhus om at undervise to lektioner hver. Der serveres på højskolemanér aftensmad
efter de to første lektioner, og der er mulighed for, at deltagerne
bidrager med spørgsmål og kommentarer.
Velkommen til en enestående mulighed for at dykke ned i den
kristne tros skatkammer og til refleksion over, hvad det indebærer at være kirke og kristen i mødet med kulturen anno 2020!
Sognepræst Bjarke Nørholm Pihl, Skarrild Kirke
Sognepræst Bo Knudsen, Herning Kirke
Sognepræst Poul Nygaard Kristensen, Kølkær Kirke og Herning Kirke
Sognepræst René Nord Hansen, Baunekirken
Frimenighedspræst Søren Mejer Overby, Herning Bykirke
Lektor Carsten Vang, Menighedsfakultetet
Adjunkt ph.d. Klaus Vibe, Menighedsfakultetet
Professor dr.theol. Kurt E. Larsen, Menighedsfakultetet
Adjunkt ph.d. Peter Søes, Menighedsfakultetet
Landssekretær Nils Andersen, Menighedsfakultetet

Sted
Kirkelig Aftenundervisning i Herning holdes i Herning Kirke,
Østre Kirkevej 1A, 7400 Herning

Program
Onsdag den 28. oktober 2020
16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Luthersk, reformert, evangelikal, karismatisk. Hvad betyder disse
betegnelser, og hvem er disse kirkelige grupperinger, og hvad
står de for? Undervisningen vil give et overblik over nutidens forskellige kirkeretninger og trossamfund i Danmark. Ved professor
i Kirkehistorie Kurt E. Larsen, Menighedsfakultetet

17.00
17.10

Pause
Luthersk, reformert, evangelikal, karismatisk – del 2
ved Kurt E. Larsen

18.00

Aftensmad

18.45

Forudbestemt til frelse – eller hvad? I bl.a. Efeserbrevet omtales de
frelste som udvalgte fra før verden blev grundlagt. Hvad betyder
det at være udvalgt til frelse? Gælder udvælgelsen alle mennesker?
Hvilken betydning har denne udvælgelse for det almindelige kristenliv i Danmark i år 2020? Ved sognepræst Bjarke Nørholm Pihl

19.30

Pause

19.40

Forudbestemt til frelse – eller hvad? – del 2 ved Bjarke Nørholm Pihl

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!
Onsdag den 25. november 2020

16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Hvorfor er den dåb så vigtig? Både folkekirken, Jesus og apostlene
lægger stor vægt på dåben. Men hvad sker helt konkret i dåben,
og gør det en forskel, om man er døbt eller ej? Hvorfor praktiserer
nogle kirker voksendåb og andre barnedåb? Vi ser på hvad Ny
Testamente siger om dåben og på, hvilken betydning dåben har i
vores kristenliv. Ved Sognepræst Bo Knudsen, Herning Kirke

17.00
17.10

Pause
Hvorfor betyder den dåb så meget? – del 2 ved Bo Knudsen

18.00

Aftensmad

18.45

En himmerigsmundfuld – om nadveren. Vi gennemgår nadverens
indhold og betydning ud fra Bibelen, Luthers Lille Katekismus og
kirkens nadverritual(er) og ser på, hvordan vi bruger nadveren
rigtigt. Vi vil også berøre, hvorfor nadveren var så vigtigt et emne

på reformationstiden. Til sidst sammenfatter vi forholdet mellem
tegnet, Guds ord og troen i begge sakramenter. Ved adjunkt Peter
Søes, Menighedsfakultetet
19.30

Pause

19.40

En himmerigsmundfuld – om nadveren – del 2 ved Peter Søes

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!
Onsdag den 27. januar 2021

16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Den levendegørende Ånd: Løftet om Helligånden i Det Gamle
Testamente. Det Gamle Testamente rummer mange løfter, herunder også mange løfter om Helligåndens komme over alle mennesker. Undervisningen vil belyse Åndens gerning i Det Gamle
Testamente og forventningen om Åndens nyskabende komme.
Ved lektor Carsten Vang, Menighedsfakultetet

17.00
17.10

Pause
Den levendegørende Ånd: Løftet om Helligånden i Det Gamle
Testamente – del 2 ved Carsten Vang

18.00

Aftensmad

18.45

Den udgydte Ånd: Helligånden i Ny Testamente. Pinsedag ses i Ny
Testamente som et afgørende nybrud. Nu kom den tidsalder,
hvor Helligånden bliver udgydt over alle mennesker. Helligånden
skaber tro, fornyer, danner menigheder og udruster til tjeneste.
Vi ser på, hvordan Helligånden virker i Ny Testamente og hos os i
dag. Ved sognepræst Poul Nygaard Kristensen

19.30

Pause

19.40

Den udgydte ånd. Helligånden i Ny Testamente – del 2
ved Poul Nygaard Kristensen

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!
Onsdag den 24. februar 2021

16.00
16.15

Velkomst og kaffe
Menigheden som ambassadør for Kristus. Ifølge Paulus er den kristne
menighed sendt til verden på Jesu vegne for at formidle evangeliet
og række et kald til alle om at lade sig forlige med Gud. Med afsæt i
2. Kor.5,11-21 vil vi prøve at konkretisere, hvad det betyder for kirken
i 2021. Ved landssekretær Nils Andersen, Menighedsfakultetet

17.00
17.10

Pause
Menigheden som ambassadør for Kristus – del 2 ved Nils Andersen

18.00

Aftensmad

18.45

Kirke og fællesskab. Ifølge ’Folkebevægelsen mod Ensomhed’ føler
350.000 danskere sig ofte ensomme. Samtidig taler vi meget
om fællesskab i kirken. Hvad er det særegne ved det kristne
fællesskab? Hvordan udfordrer en individualistisk tid det kristne
fællesskab, og hvad gør det ved vores selvforståelse? Ved frimenighedspræst Søren Mejer Overby

19.30

Pause

19.40

Kirke og fællesskab - del 2 Hvad er det kristne fællesskab, og hvilken rolle spiller det? Hvad kan det kristne fællesskab bidrage med
i et samfund, hvor så mange føler sig ensomme? Ved Søren Mejer
Overby

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag!
Onsdag den 24. marts 2021

16.00
16.15

Velkomst og kaffe
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, Menighedsfakultetet

17.00
17.10

Pause
Kampen for åndelig trosfrihed – del 2 ved Klaus Vibe

18.00

Aftensmad

18.45

Kirken som med- og modspiller i samfundet. »Offentlighedsteologi«
er et nyere begreb, som sætter fokus på kristendommens bidrag
til det fælles gode i samfundet. Som præst og politiker vil jeg
komme med mit bud på, hvordan kirken bedst gør sig gældende som samfundets medvandrer og konstruktive modspiller i
2021. Ved sognepræst René Nord Hansen

19.30

Pause

19.40

Kirkens som med- og modspiller i samfundet – del 2 ved René Nord
Hansen

20.25

Kaffe med opsamling og fri drøftelse

20.55

Tak for i dag og i år!

Undervisere på Kirkelig Aftenundervisning

Bjarke Nørholm Pihl (f. 1980). Sognepræst i Skarrild, Karstoft og Ilderhede sogne. Har læst på Menighedsfakultetet. Har før det været gymnasielærer i matematik og filosofi.

Bo Knudsen (f. 1966) Sognepræst på 23. år, først i Møborg-Nees sogne
og nu ved Herning Kirke. Døbt og konfirmeret! Gift og far til fem.
Medlem af Indre Missions hovedbestyrelse.

Poul Nygaard Kristensen (f. 1982) Sognepræst i Kølkær Kirke og Herning
Kirke. Poul har gennem sit studieliv og efterfølgende tjeneste i særlig
grad beskæftiget sig med, hvad menigheden er ifølge Ny Testamente
og brænder for at lære, hvordan Bibelens syn på menighed og mission
kan brænde igennem i vores virkelighed i dag.

Søren Mejer Overby (f.1977) Frimenighedspræst i Herning Bykirke. Tidligere ungdomsmedarbejder i IMU i Aarhus, og tidligere leder for Ordet
& Israels discipelskole i Israel.

René Nord Hansen (f.1975) Cand.theol. fra Aarhus Universitet, sognepræst i Tjørring siden 2005, opstillet ved folketingsvalget i 2019 og
nuværende folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti.

Carsten Vang (f.1953) Lektor i Det Gamle Testamente ved Menighedsfakultetet. Medredaktør på bladet TEL (om bibelsk arkæologi). Medvirket i bibeloversættelsen fra 1992.

Klaus Vibe (f.1975) Ph.d., adjunkt ved Menighedsfakultetet, tidligere
KFS-sekretær, tidligere valgmenighedspræst.

Kurt E. Larsen (f.1955) Dr.theol., professor i Kirkehistorie samt akademisk leder på Menighedsfakultetet, forfatter og offentlig forelæser.

Nils Andersen (f.1957) Landssekretær på Menighedsfakultetet, læreruddannet, tidligere rejsesekretær i Kristeligt Forbund for Studerende
(KFS) og tidligere lærer på KFS’ Ledertræningscenter.

Peter Søes (f.1973) Ph.d., adjunkt ved Menighedsfakultetet. Tidligere
sognepræst i Skelgårdskirken på Amager.

Praktiske informationer
Sted

Kirkelig Aftenundervisning i Herning holdes i Herning Kirke,
Østre Kirkevej 1A, 7400 Herning

Pris

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

Tilmelding
og betaling

senest 7. oktober 2020: på www.teologi.dk/tilmeld
Ønsker du kun at deltage enkelte aftener, skal du tilmelde dig og
betale senest tre uger før de aktuelle aftener.

Arrangører

Sognepræsterne Bjarke Nørholm Pihl,
Bo Knudsen, Poul Nygaard Kristensen,
René Nord Hansen, frimenighedspræst
Søren Overby Christensen samt
landssekretær Nils Andersen,
Menighedsfakultetet, Katrinebjergvej
75, 8200 Aarhus N, tlf. 8616 6300,
na@teologi.dk, www.teologi.dk

