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Bethesdakurser
“Bethesdakurser” er Københavns Indre Missions kursusvirksomhed.
Undervisningen har som formål at øge den enkelte kursusdeltagers almene og
faglige indsigt i bibelske, kirkehistoriske og etiske emner, og de spørgsmål der
opstår i forholdet mellem samfund og kirke.
Bethesdakurser ønsker at undervisningen bærer præg af bundethed til Bibelen
og den lutherske kirkes bekendelsesgrundlag, så den enkelte kursusdeltager
derigennem får hjælp til at leve både som menneske og kristen i samfund og
kirke.
Bethesdakurser er åbent for alle.
Find os på Facebook: www.facebook.com/Bethesdakurser

Bethesdakurser

Rømersgade 17
1362 København K
Tlf.: 3313 1715
E-mail: kim@bethesda.dk

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-14
Konto: 3420 - 16891444
www.bethesda.dk

Kursusudvalget

Jette Holst, Albertslund, pens. ergoterapeut
Erik Eriksen, Herlev, professor em.
Leif Andersen, Hvidovre, rejsepræst/lektor
Finn Bech, Gentofte, fhv. filialdirektør
Dorthe Dalsgaard, Lyngby, førtidspensionist
Henrik Boje Jensen, Skovlunde, storbysekretær

Pris:

Deltagerbetaling kr. 120,00 pr. serie eller kr. 50,00 pr. dag.
Ved samlet tilmelding til alle serierne fra A-E kr. 500,00.
Kaffe/te og rundstykke á kr. 15,00 kan købes fra kl. 9.30
Kaffe/te uden rundstykke á kr. 7,00 kan købes fra kl. 9.30

Se hvordan du tilmelder dig og betaler på side 10
Formiddagshøjskolens foredrag optages, se side 10
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Kursus A - Jeremias´ bog - Bibelundervisning
Egon Kattner
Pastor em.

Onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 2. november 2016 kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 9. november 2016 kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 16. november 2016 kl. 10.00 - 12.00

Jeremias´ bog

Under fem konger og gennem omkring 40 år virkede Jeremias som profet. Han
blev et redskab i Herrens hånd i en åndeligt formørket tid, hvor halvhjertethed
rådede både blandt folket og de religiøse ledere.
Gud havde udrustet Jeremias med et åndeligt skarpsyn, der satte ham i stand til
at se ind bag facaderne og afsløre det åndelige hykleri, der florerede i samtiden.
Selv om han under hele sit virke med smerte måtte kigge langt efter omvendelsens frugter, fremlagde han med stor nidkærhed uforkortet Herrens ord, og
altid var hans budskab vævet sammen med hans dybe kærlighed til sit folk.
Der går en stærk alvorstone gennem profetskriftet, men bogen rummer ikke
kun en afdækning af den menneskelige naturs fordærvethed. Evangeliets lyse
toner klinger med mange steder og stærkest i bogens midterste del.
Under gennemgangen vil vi blive konfronteret med et budskab, der – selv om
det fik røst i 600- og 500-tallet f.Kr. – er ejendommeligt aktuelt også ind i vor
egen tid.
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Kursus B - Martyrer
Martyrer i historien
Finn Aa. Rønne

Lektor i kirke- og missionshistorie, DBI, dr.theol.
Onsdag d. 23. november 2016 kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 30. november 2016 kl. 10.00 - 12.00
Der har igennem hele kirkens historie, nogle steder og
til nogle tider, været forfølgelser af kristne, og en del har
lidt døden for deres tros skyld. Der har stået et særligt
’skær’ omkring kirkens martyrer. Vi kan lære meget af deres liv og den udholdenhed og standhaftighed, de viste. Men forholdene var ofte mere brogede,
end man får indtryk af gennem de historier, som florerer. Vi vil prøve at få et
realistisk billede af martyrerne og se, hvad vi kan lære af det.

Martyrer i Bibelen
Henrik Ertner Rasmussen

Generalsekretær, Dansk Europamission
Onsdag d. 7. december 2016 kl. 10.00 - 12.00
Alle, som kender Bibelen, ved nok at Stefanus var
kirkens første martyr. Dog siger Hebræerbrevet fx også
noget om gammeltestamentlige personer, der forblev
trofaste over for Gud, selv om det betød døden for dem.

Martyrer i dag – kirkeforfølgelse,
det lille martyrium, marginalisering
Kurt E. Larsen

Professor, Menighedsfakultetet, dr.theol.
Onsdag d. 14. december 2016 kl. 10.00 - 12.00
I dag er det for mange kristne forbundet med livsfare at
bekende og efterleve deres tro. Vi skal i foredraget se
på forholdene i nogle af de lande, hvor dette - af vidt
forskellige grunde - er tilfældet: Nordkorea, Ægypten, Colombia. I vores del af
verden er der mere trygge forhold, omend det også her kan medføre marginalisering i det offentlige liv.
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Kursus C - Romerbrevet - Bibelundervisning
Børge Rasmussen
Pastor em.

Mandag d. 9. januar 2017 kl. 10.00 - 12.00
Kapitel 1-4
Mandag d. 16. januar 2017 kl. 10.00 - 12.00
Kapitel 5-8
Mandag d. 23. januar 2017 kl. 10.00 - 12.00
Kapitel 9-11
Mandag d. 30. januar 2017 kl. 10.00 - 12.00
Kapitel 12-16

Romerbrevet

Romerbrevet er et hovedbrev i Ny Testamente og skrevet af Paulus, som aldrig
havde besøgt menigheden i Rom. Det er måske derfor, at det er meget ”generelt” og ikke præget af svar på diverse stridsspørgsmål. Her udfolder Paulus
sin version af alt det, som Jesus betyder, samtidig som det også indeholder
megen konkret vejledning, især i sidste halvdel af brevet.
Kapitel 1-4: - Hvad, hvorfor, hvornår og hvorledes om Romerbrevet.
- Og så hele overskriften for brevet: 1,17: ”Evangeliet er en Guds kraft til
frelse!” Temaer her er loven, og hvordan det forholder sig til evangeliet, og at
det er ved troen, vi frelses.
Kapitel 5-8: Paulus skildrer den fastlåste situation for mennesket: at loven,
som er god, dog dømmer os pga. synden, og derfor leder den til død. Evangeliet om Jesus frikender og fører til liv ved Helligånden, som er Jesu Kristi ånd.
Det fører til frihed og skaber frugt.
Kapitel 9-11: Hvad med Israels folk? Paulus skildrer her dybder i Guds hjerte,
som kan være svære at fatte. Men der er håb for Israel, altså hans først udkårede folk, jøderne. De er ikke glemt, og evangeliet om Jesus er stadig også for
jøder. Ja, for jøder først, men de kommer pga. ulydighed med som de sidste,
der tager imod frelsen.
Kapitel 12-16: Paulus er optaget af vigtig teologi, men her til sidst lægger han
vægt på at vejlede om, hvordan det nye liv skal leves ud rent praktisk i hverdagen, både i relation til menighedsfællesskabet (nådegavedimensionen), og i
relation til myndigheder, til dem, der er udenfor, og til de ”svage”.

Bemærk at kursus C foregår mandage i januar.
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Kursus D - Lutherjubilæum 1517-2017
Luther og Rom i dag
Jørgen Sejergaard

Sognepræst, Karlebo Sogn
Onsdag d. 8. februar 2017 kl. 10.00 - 12.00
Det er velkendt, at Luther og pavens teologer var meget
uenige om centrale emner i den kristne tro, særligt de
emner, som berører Helligåndens gerning (tro, frelse,
helliggørelse osv). Hvor står de to kirkesamfund i dag i
de samme spørgsmål?

Luther og Calvin i dag
Kurt E. Larsen

Professor, Menighedsfakultetet, dr.theol.
Onsdag d. 15. februar 2017 kl. 10.00 - 12.00
Der gives en kort redegørelse for holdningerne hos de
to reformatorer, tyske Martin Luther, og fransk-svejtsiske Calvin. Derefter vil det blive gennemgået, hvordan
forskellen gør sig gældende idag - og hvor i verden man
møder henholdsvis arvtagerne fra Luther og Calvin.
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Kursus D - Lutherjubilæum 1517-2017
Luther og sjælesorg
Dan Månsson

Sjælesørger og foredragsholder, cand. teol. og
tidl. sognepræst og landsleder af LM Kids
Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 10.00 - 12.00
Sjælesørgeren Martin Luther dengang og nu
- refleksioner i et jubilæumsår
Martin Luther reformerede kirken. Kulturelt, politisk,
kirkeligt og teologisk fik Luthers tanker stor betydning. En væsentlig - men
også ofte overset - faktor i reformationens gennemslagskraft er Luthers sjælesørgeriske kompetence.
Luther evnede at prædike sjælesørgerisk, så hans tilhørere fik hjælp til at leve
deres tros- og hverdagsliv. Han skrev breve i overraskende vendinger til mennesker med sjælekvaler, - lang tid før de blev beskrevet af psykologien. Luther
udfordrer kirken af i dag til at møde mennesker med en livsnær forkyndelse og
samtale, hvor det kristne fællesskab bærer med på hinandens tro og liv.

Luthersk arvesølv
Jens Ole Christensen

Sognepræst, Fredens-Nazaret kirker
Onsdag d. 1. marts 2017 kl. 10.00 - 12.00
På denne sidste dag i Luther-jubilæums-serien vil vi
placere benene godt og grundigt i nutiden og spørge:
Hvad har Luther og reformationen særligt at sige til os i
vores tid?
Hvor er der elementer hos Luther og i reformationen vi ikke vil føre videre?
Er der ting i den lutherske arv vi skal genopdage?
Og andre vi skal justere?
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Kursus E - Mødet med Jesus i din næste
Jeg var sulten og tørstig og I gav mig
mad og drikke
Jann Sjursen

Generalsekretær, Caritas Danmark
Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 10.00 - 12.00
Sult er desværre et livsvilkår for millioner af mennesker.
For mange er det ikke et forbigående livsvilkår men årsag til nød og død. Hvem er det, der sulter? Hvorfor sulter de, selvom vi godt kunne brødføde den hele verden? Er det vores ansvar?
Få nogle svar og viden om, hvad danske organisationer bidrager med i den
forbindelse.

Jeg var fremmed og I tog jer af mig
Søren Dalsgaard

Koordinator, Folkekirkens Asylsamarbejde
Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 10.00 - 12.00
Flygtningespørgsmålet er for alvor kommet på dagsordenen efter billeder af flygtninge på danske motorveje
ramte de danske medier i efteråret 2015. Nogle lægger
vægt på at beskytte det danske velfærdssamfund i denne
udfordring, mens andre lægger vægt på kirkens globale ansvar for mennesker
i nød. Hvilke teologiske temaer kan vi trække på i forhold til den aktuelle situation? Hvordan kan kirken konkret engagere sig? Og hvad er de langsigtede
perspektiver og konsekvenser for kirken i Danmark?
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Kursus E - Mødet med Jesus i din næste
Jeg var nøgen og I gav mig tøj,
jeg var syg og I tog jer af mig
Michael Skov Andersen
Sognepræst, Lindehøj Kirke

Onsdag d. 22. marts 2017 kl. 10.00 - 12.00
Er diakoni noget, vi som kristne er forpligtet på? Nogle
har anset det for absolut nødvendigt for den kristne at
lave diakonalt arbejde. Andre har udtrykt bekymring
over, at den kristnes engagement i diakonalt arbejde vil få os til at fokusere på
vores egne gerninger, og få os til at glemme det radikale budskab om nåde.
Her vil vi primært se på, hvordan Bibelen, og ikke mindst Jesus selv, forholder
sig til emnet. Og vi vil tage den svære diskussion om, hvad det så betyder for
os i dag? Ikke mindst, hvad betyder det for os som menigheder. Kan vi tage os
af dem, der mangler tøj? Og hvem er den syge - hvad kan vores menigheder,
som lægerne ikke kan?

Jeg var i fængsel og I besøgte mig
Thomas Munk Rønberg

Arresthus- og sognepræst, Frederikssund
Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 10.00 - 12.00
Hvordan er livet bag tremmer? Og hvordan er livet
efter livet bag tremmer? Er der blot tale om en nedtrykt
stemning bag tremmerne og kun lidt lys gennem de små
sprækker, eller hvilket lys og hvilke lyspunkter er der?
Og hvad gør kirken bredt forstået for i denne sammenhæng at være verdens
lys?
Om alt det lys, vi måske/måske ikke ser.
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Du kan tilmelde dig på følgende måder:
1. Ved at indbetale beløb over netbank – konto 3420 - 16891444
Skriv kursusbogstav og udfyld som på tilmeldingsblanket.
2. Send en e-mail med oplysningerne som på tilmeldingsblanket til
kim@bethesda.dk.
3. Indsend tilmeldingsblanketten til
Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
4. Tilmelding kan ske ved kursusstart.
Kursusafgiften kan indbetales ved kursusstart. Der kan betales med dankort.
Eller over netbank – konto 3420 - 16891444
Vi glæder os til at modtage din tilmelding.

Formiddagshøjskolens foredrag optages

Lydoptagelser kan bestilles på CD eller hentes gratis via bethesda.dk.
Lydoptagelser af en hel serie koster kr. 150,00 som betales ved bestillingen.
Optagelse af et enkelt foredrag koster kr. 50,00.
Lydoptagelsen bestilles og afhentes på Bethesdas kontor.
Ved ønske om at få tilsendt CD´er koster det kr. 40,00 for forsendelse.
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Tilmeldingsblanket til Bethesdas formiddagshøjskole 2016-2017
Navn:		

______________________________________________

Adresse:

______________________________________________

Postnr. og by: ______________________________________________
Telefon:

______________________________________________

Email:		

______________________________________________

Antal deltagere: ________
Sæt kryds ved det ønskede:
I alt kr. __________________
Kursus A _ kr. 120,00
Kursus B _ kr. 120,00
Kursus C _ kr. 120,00
Kursus D _ kr. 120,00
Kursus E _ kr. 120,00
Alle 5 Kurser _ kr. 500,00
Indsendes til Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
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