
 Menighedshøjskole 
i Hedensted Provsti

2023

Fordyb dig i d
en

 kris
tn

e t
ro og 

bliv
 udru

ste
t t

il a
t le

ve 

so
m kris

ten
 i d

agen
s 

Danmark



Velkommen til Menighedshøjskole

Velkommen til Menighedshøjskole, 

hvor vi går i dybden med den kristne tro!

Menighedshøjskole i Hedensted Provsti er et tilbud til alle, der 

gerne vil fordybe sig i den kristne tro. Det er teologi for lægfolk, 

hvor ›præsten og professoren‹ rykker ud for at give øget indsigt, 

perspektiv og udrustning til at leve som kristen i dagens Dan-

mark.  

 Menighedshøjskolen forløber over fem onsdag eftermiddage 

og aftener i januar til marts 2023. Hver gang går en lokal præst 

sammen med en lærer fra Menighedsfakultetet i Aarhus om at 

undervise to lektioner hver. Hver undervisningsdag serveres der 

efter de to første lektioner på bedste højskolemanér aftensmad, 

og der bliver mulighed for, at deltagerne kan bidrage med spørgs-

mål og kommentarer.

 Velkommen til en enestående mulighed for at dykke ned i den 

kristne tros skatkammer og til refleksion over, hvad det indebæ-

rer at være kirke og kristen i mødet med kulturen anno 2023.

Indbydere

Løsning Kirke

Øster Snede Kirke

Korning Kirke

Sindbjerg Kirke

Hedensted Valgmenighed

Løsning Indre Mission 

Hedensted Indre Mission

Kragelund Indre Mission

Korning Indre Mission

Øster Snede Indre Mission 

Lindved Indre Mission



Program

Tema: Guds menighed er jordens største under

Drop-in kaffe

Velkommen!

Elon Jepsen: Kirken som et fællesskab af disciple · I

At være en kristen er i bibelsk forstand at være en discipel af Jesus. 

En discipel er i lære til at blive ligesom sin mester. Vi skal se på, 

hvad det vil sige at leve som en discipel af Jesus, hvordan vi som 

kristne kan blive bedre til det, og hvilken rolle kirken spiller i dette.

Pause

Elon Jepsen: Kirken som et fællesskab af disciple · II

Aftensmad

Jeppe Bach Nikolajsen: Kirkens rolle i samfundet · I 

Det er let at begræde den aktuelle kirkelige situation: Hvorfor 

mister folkekirken medlemmer i tusindtal? Hvorfor må kirker 

lukkes? Mit anliggende er det stik modsatte. Den aktuelle situati-

on er et gunstigt øjeblik, hvor kirken kan genvinde sig selv og en 

mere meningsfuld rolle i samfundet.

Pause

Jeppe Bach Nikolajsen: Kirkens rolle i samfundet · II

Kaffe og opsamling

Tema: Vore forestillinger om Gud

Drop-in kaffe

Velkommen!

Leif Andersen: Gudsbilleder og sjælesorg · I

Hvilket billede har jeg af Gud? Er han grusom eller mild? 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.

Pause

Leif Andersen: Gudsbilleder og sjælesorg · II

Aftensmad

Filip Torp Kildeholm: Forudbestemmelsen til frelse og den frie vilje · I

Bibelen taler flere steder om en forudbestemmelse til frelse. Denne 
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tanke er ganske udfordrende, for hvad med dem, der ikke frelses? 

Vi vil se på, hvordan vi skal forstå Bibelens tale om forudbestem-

melse samt dens betydning for vores frelse, frie vilje og Guds nåde.

Pause

Filip Torp Kildeholm: Forudbestemmelsen til frelse og den frie vilje · II

Kaffe og opsamling

Tema: Kristen med hoved og hjerte

Drop-in kaffe

Velkommen! 

Kurt Christensen: Kristen med god grund · I 

Den kristne tro bygger på, at Gud er universets skaber, og at Je-

sus er opstået fra de døde. Foredragene vil pege på, at dette ikke, 

som mange mener, er tro i blinde, men at der findes en række 

gode grunde til at tro begge dele.

Pause

Kurt Christensen: Kristen med god grund · II

Aftensmad

Helga Døssing Bendfeldt: Herre, lær os at bede · I

›En af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: 

Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det‹. Luk. 11,1. 

Johannes lærte sine disciple at bede. Jesus lærte sine det samme. 

Det er altså muligt at lære at bede. Vi skal se på nogle af Bibelens 

personligheder og lære at bede af dem.

Pause

Helga Døssing Bendfeldt: Herre, lær os at bede · II

Kaffe og opsamling

Tema: ›I verden har I trængsel‹ – om åndsfrihed for kristne

Drop-in kaffe

Velkommen! 

Thomas Bjerg Mikkelsen: Når troen koster · I

Over hele verden forfølges religiøse minoriteter på grund af deres 

tro. Sådan har det været siden oldtiden, og sådan er det i dag. 

Dette gælder også for kristne, som på verdensplan anslås at være 

de mest forfulgte. Men hvor udbredt er forfølgelsen? Hvad er 

grundene til forfølgelse? Og hvor går udviklingen hen?

Pause

Thomas Bjerg Mikkelsen: Når troen koster · II
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Aftensmad

Hans Jørgen Hansen: Åndsfrihed i samfund og kirke · I 

Hvad er åndsfrihed, og hvorfor er det nødvendigt at tale om 

åndsfrihed i dag? Hvor er åndsfriheden truet i samfundet? Vi skal 

bl.a. høre om Imam-pakker, friskoler og wokebevægelsen.

Åndsfrihed i kirken? Er der noget, der er sandt, og noget der er 

falsk? Hedensted-sagen og åndsfriheden. Hvordan fastholder vi 

Bibelens autoritet uden at indskrænke åndsfriheden?

Pause

Hans Jørgen Hansen: Åndsfrihed i samfund og kirke · II

Kaffe og opsamling

Tema: Hvad er evangeliet, og hvad satte det i gang?

Drop-in kaffe

Velkommen! 

Morten Hørning Jensen: Evangeliet ifølge Markus · I

›Evangeliet‹ er et samlebegreb for den kristne tro. Men hvad be-

tyder det egentlig? Hvor kommer det fra, og hvordan forstod man 

ordet i den romerske verden, hvor de første kristne forkyndte 

det? Markusevangeliet er med sin indledende proklamation: ›Be-

gyndelsen på evangeliet …‹, det perfekte sted at lede efter svaret. 

Vi tager et spændende dyk ned i evangeliets historie for at finde 

større klarhed over, hvad ›evangeliet‹ var for Markus, og hvad det 

bør være for os i dag. 

Pause

Morten Hørning Jensen: Evangeliet ifølge Markus · II

Aftensmad

Sune Skarsholm: Apostlenes Gerninger · I

Den ældste kirkes historie og mission er fascinerende. Apostlenes 

Gerninger fortæller, hvordan evangeliet om Jesus bliver forkyndt 

for stadig nye folkegrupper, så der etableres menigheder i nye 

kulturelle sammenhænge. Ringene spreder sig i vandene. Ofte 

sker det til menneskers store overraskelse. 

 Som menigheder i dag bidrager vi selv med nye vidnesbyrd 

om Guds mission, som drives af Helligånden og fortsat har alle 

mennesker og hele verden som mål. 

Pause

Sune Skarsholm: Apostlenes Gerninger · II
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Leif Andersen: (f. 1952) Cand.theol., lektor i Praktisk Teologi på Menig-

hedsfakultetet. Foredragsholder. Har skrevet adskillige bøger, herun-

der sjælesorgsværket ›Kroppen og ånden‹ og prædikenlæren ›Teksten 

og tiden‹, begge i to bind, samt ’Gud, hvorfor sover du?’

Helga Døssing Bendfeldt: (f. 1972) Cand.theol. Sognepræst i Sindbjerg 

Kirke. Tidligere præst i Aarhus Valgmenighed. Medforfatter til bogen: 

›Hvad i alverden er meningen?‹

Kurt Christensen: (f. 1948) Professor em. dr.theol. ved Menighedsfakul-

tetet. Tidligere formand for Dialogcentret og tidligere leder af Center 

for Kristen Apologetik (CKA). Gæsteprofessor i bl.a. Addis Abeba og 

Oslo.

Hans Jørgen Hansen: (f. 1959) Valgmenighedspræst i Hedensted Valg-

menighed. Tidligere skoleleder i folkeskole og frie skoler. Aktiv i lokal 

politik og bestyrelsesmedlem i foreningen ›Åndsfrihed‹. 

Morten Hørning Jensen: (f.1972) Cand.theol., ph.d., akademisk leder og 

lektor i Ny Testamente ved Menighedsfakultetet, har netop udgivet en 

større bog om, hvad evangeliet er. Redaktør af det bibelarkæologiske 

blad ›TEL‹ og fast skribent for Kristeligt Dagblad.

Undervisere på Menighedshøjskolen



Filip Torp Kildeholm: (f. 1983) Cand.theol., sognepræst i Løsning og 

Korning kirker. Gift med Johanne og far til to drenge. Tidligere ansat 

som IMU-konsulent i Aarhus.

Jeppe Bach Nikolajsen: (f. 1978) Cand.theol., ph.d., lektor i Etik og Religi-

onsfilosofi på Menighedsfakultetet, har skrevet flere artikler og bøger 

om kirkens rolle i samfundet.

Thomas Bjerg Mikkelsen: (f. 1977) Cand.mag., fakultetsleder på Menig-

hedsfakultetet, medlem af bestyrelsen for Tænketanken for Forfulgte 

Kristne, formand for Kristelig Handikapforening og tidligere general-

sekretær for Indre Mission.

Sune Skarsholm: (f. 1971 ) Cand.theol., sognepræst i Løsning og Korning 

kirker, formand for Menighedsfakultetet, tidligere generalsekretær i 

Promissio.

Elon Jepsen: (f. 1982) Cand.theol., sognepræst i Vor Frelsers Kirke i Vejle, 

medforfatter til podcasten ›Efterfølgelse‹. 



Menighedshøjskole i Hedensted Provsti afholdes i Løsning 

Kirkecenter, Vestergade 42, 8723 Løsning

Udgifterne til kurset dækkes af indbyderne, så selve deltagelsen er 

gratis, men forplejningen koster 100 kr. per undervisningsdag. 

senest den 4. januar 2023 på www.teologi.dk/tilmeld

Hvis du kun ønsker at deltage enkelte aftener, skal du tilmelde dig 

og betale senest en uge før de aktuelle aftener.

 

Sognepræst Sune Skarsholm (suss@km.dk / 5116 0169)

og landssekretær Nils Andersen, 

Menighedsfakultetet, 

Katrinebjergvej 75, 

8200 Aarhus N, 

tlf. 8616 6300, 

na@teologi.dk, 

www.teologi.dk

www.teologistudiet.dk
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