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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 
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 (serie E kr. 100,00) 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 11

Layout: Lars Friberg, lars.friberg.dk, lars@friberg.dk

Formiddagshøjskolens foredrag optages
Lydoptagelser kan hentes gratis via bethesda.dk/kurser

Mulighed for at få lydoptagelser overført til USB  
ved henvendelse til kontoret i Bethesda.
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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.

Hjemmeside: www.bethesda.dk/kurser

Find os på Facebook: www.facebook.com/Bethesdakurser

Kursus A - Bibel & bekendelse side 4
Børge Haahr Andersen, Henrik Nymann Eriksen,  
Lasse Holmgaard Iversen og Henrik Arendt Laursen
Onsdage, 25. oktober - 15. november 2017

Kursus B - Kirkelige profiler i 1800-tallet side 6
Henrik Jul Petersen, Birgitte Kjær, 
Christian Fink Tolstrup og John Ørum Jørgensen 
Onsdage, 22. november - 13. december 2017

Kursus C - Jobs bog - Bibelundervisning side 8
Leif Andersen
Mandage, 8. - 29. januar 2018

Kursus D - Johannesevangeliet - Bibelundervisning side 9
Kurt Kristensen
Onsdage, 7. februar - 28. februar 2018

Kursus E - Påskeforberedelse: Påsken i jødisk lys side 10
Ole Andersen
Onsdage, 7. - 21. marts 2018

Tilmelding side 11
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Kursus A - Bibel & bekendelse
Bibelsyn
Børge Haahr Andersen
Rektor på DBI, cand. teol.

Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 10.00 - 12.00

Jeg tror på et evigt liv på en nyskabt jord, hvor alt ondt 
aldrig skal komme ind. Det gør jeg på baggrund af et bi-
belsk løfte.  Hvis Bibelens ord ikke er sandt, bygger jeg 
mit kristne håb på en flygtig drøm. Men hvad er Bibe-
lens eget syn på sin tilblivelse og vedvarende betydning?  
Men hvilken troværdighed kunne Jesus sammen med apostle og profeter tale 
om et håb, der går ud over død og grav?

Formiddagshøjskolen - efterår 2017

Hvem skabte Bibelen 
Henrik Nymann Eriksen 
Forstander på Luthersk Missions Højskole, cand. teol.

Onsdag d. 1. november 2017 kl. 10.00 - 12.00

Bibelen er blevet til over en periode på mere end 1500 
år og består af 66 større og mindre bøger. Hvordan blev 
den til? Og hvorfor er det netop disse skrifter, der kom 
med i den bibelske kanon? Hvad med apokryferne, dø-
dehavsrullerne og Thomasevangeliet? Vi får et overblik 
over Bibelens kanonhistorie.
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Kursus A - Bibel & bekendelse
Bibelbrug
Lasse Holmgaard Iversen 
Landsleder i Bibellæser-Ringen, cand. teol.

Onsdag d. 8. november 2017 kl. 10.00 - 12.00

Et liv med Bibelen er ikke en selvfølge, men hvis vi 
reflekterer over vores praksis, er det muligt at gøre noget 
ved det. Så det vil vi gøre - reflektere over hvordan vi 
bruger Bibelen, så den kan komme til at bruge os. Og 
vi vil lade os inspirere til at afprøve nye redskaber og 
metoder, som kan tages med hjem og afprøves med det samme.

Formiddagshøjskolen - efterår 2017

Bekendelserne 
Henrik Arendt Laursen 
Sognepræst, Vigerslev Kirke, cand. teol.

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 10.00 - 12.00

Bekendelsernes forhold til Bibelen er som kortets for-
hold til landskabet. Jo bedre vi kender kortet, desto 
bedre kan vi finde rundt, og desto mindre bliver risikoen 
for at fare vild. I Den Danske Folkekirke har vi fem be-
kendelser. Tre af dem er oldkirkelige, og to af dem er lu-
therske. Vi skal i undervisningen få et kort overblik over 
dem alle og særligt dykke ned i Den Apostolske Bekendelse, som vi bruger til 
gudstjenester igen og igen.
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Kursus B - Kirkelige profiler i 1800-tallet
Grundtvig
Henrik Jul Petersen
Pastor em. 

Onsdag d. 22. november 2017 kl. 10.00 - 12.00

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) lod sig gang på gang 
påvirke af tidens tanker i næsten et århundrede, for så at 
revidere dem til et nyere syn, som så alligevel viste sig 
at have samme kærne: “Det levende ord“ både i kristelig  
og folkelig forstand.

D.G. Monrad 
Birgitte Kjær  
Lærer

Onsdag d. 29. november 2017 kl. 10.00 - 12.00

D. G. Monrad (1811-1887) fik en livshistorie, der spæn-
der meget vidt:

Fra ulykkelig barndom over splittet ungdom til  
solidt og godt familieliv – og videre til hustruens 
sygdom og død, nyt ægteskab og bekymringerne for 
de voksne børn.
Fra kristent barn, tvivlende teenager, troende ung, ikke-kristen voksen og 
endelig frem til rodfæstet kristentro.
Fra forfatter af Grundloven til ansvar for Danmarks nederlag i 1864.
Fra landsbypræst til biskop.

Som sit åndelige testamente har Monrad efterladt os en prædikensamling og en 
bog om bøn. De vidner om, at erfaren mand er god at gæste!

•

•

•
•
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Kursus B - Kirkelige profiler i 1800-tallet
Søren Kierkegaard
Christian Fink Tolstrup 
Sognepræst, tidl. medarbejder  
ved Søren Kierkegaard Forskningscenter, cand. teol.

Onsdag d. 6. december 2017 kl. 10.00 - 12.00

Søren Kierkegaards forhold til kirken er først og frem-
mest kendt for det voldsomme opgør med kirken, hvor 
han fandt på udtrykket ’Levebrødspræster’. Hans beto-
ning af begrebet ”hiin enkelte” synes ikke at levne meget plads til fællesskabet 
og menigheden i kirken. Hvilken plads – om overhovedet nogen – har kirken 
i Kierkegaards forfatterskab og teologi? Og er det en svaghed eller en styrke 
ved hans kristendomsforståelse? Hvad er på spil i hans kristendomsforståelse?

Vilhelm Beck
John Ørum Jørgensen   
Paster em. - formand for IMs Hovedbestyrelse 1979-85

Onsdag d. 13. december 2017 kl. 10.00 - 12.00

I 1853 dannedes den første indremissionsforening, men 
efter 8 år måtte man opgive arbejdet. Den 13. september 
1861 holdt man en generalforsamling, der endte med 
skænderi og opløsning. En ny forening Kirkelig Forening 
for den Indre Mission i Danmark blev til. Vilhelm Beck var indbudt til mødet 
som gæst. Jeppe Aakjær har beskrevet den videre udvikling således: “Efter 8 
års vedholdende knirken var missionsdrochen kørt aldeles fast. Da kom der en 
ung kapellan ude fra Uby, hvem man hidindtil kun havde kendt som lystig del-
tager i studentergemytligheden I København. Han lagde sin høje hat og sine 
handsker fra sig, bad et Fadervor, spyttede i hænderne og trak så missionska-
rossen ud af skidtet, så det sprøjtede til alle sider!”
Denne Vilhelm Beck er en af 1800-tallets mest betydningsfulde personer. Hans 
betydning rækker frem til i dag. Han var en spændende person med mange 
facetter, og en blændende prædikant, som samlede store skarer om sin forkyn-
delse. Beck havde en egen humor, der kunne være med til at løse op for de 
mange vanskeligheder, han som leder af en meget stor folkebevægelse kom til 
at stå i.
Formiddagshøjskolen - efterår 2017
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Kursus C - Jobs bog - Bibelundervisning
Leif Andersen
Lektor på MF, Aarhus, cand. teol.

Mandag d. 8. januar 2018 kl. 10.00 - 12.00
Mandag d. 15. januar 2018 kl. 10.00 - 12.00 
Mandag d. 22. januar 2018 kl. 10.00 - 12.00 
Mandag d. 29. januar 2018 kl. 10.00 - 12.00

Jobs bog er faktisk den eneste bog i Bibelen, der som 
eneste tema har lidelsens problem. Det kommer også 
frem i andre skrifter, men kun som et tema blandt andre. 

I dag har vi erkendt, at det er et af de største problemer ved den kristne tro 
overhovedet. I dag møder vi det som en stående indvending imod troen på en 
kærlig Gud. Og det kommer ikke bare fra skeptikere og modstandere – det er 
med mellemrum ved at knuse rigtig mange af os: Hvorfor greb Gud ikke ind? 
Hvorfor er han så tavs, når han har lovet at høre os?

I Jobs og vennernes kamp genkender vi vore egne kampe: de personlige og 
teologiske kriser. Derfor vil vi se på hovedtemaer i Jobs bog – og vi vil spejle 
vore egne liv, vores egen tvivl og vores eget håb i den.

Bemærk at kursus C foregår mandage i januar.
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Kursus D - Johannesevangeliet - Bibelundervisning
Kurt Kristensen 
Regionsleder i Indre Mission, Region Øst, cand. teol.

Onsdag d. 7. februar 2018 kl. 10.00 - 12.00
Johannesevangeliet kapitel 1-12
Fra mørke til lys, fra død til liv 
Hvem er Jesus? 

Onsdag d. 14. februar 2018 kl. 10.00 - 12.00
Johannesevangeliet kapitel 1-12
Tegn til tro 
Jeg er! 

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 10.00 - 12.00
Johannesevangeliet kapitel 13-17
Vi er Jesu venner og tjenere

Onsdag d. 28. februar 2018 kl. 10.00 - 12.00
Johannesevangeliet kapitel 18-21
Lidelse og ophøjelse

Johannesevangeliet
Johannes er et vidne, der fortæller, hvad han har set og hørt. Ikke neutralt eller 
teoretisk. Men med det brændende ønske, at Jesus må blive kendt af os men-
nesker. Og at vi må tage imod ham i troen på, at han er Guds søn, sendt som 
redningsmand til verden. Troen på Jesus forvandler nemlig et menneskes liv 
og evighed

Formiddagshøjskolen - forår 2018
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Kursus E - Påskeforberedelse: Påsken i jødisk lys

Formiddagshøjskolen - forår 2018

Ole Andersen 
Generalsekretær i Ordet & Israel, cand. teol.

Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 10.00 - 12.00
Fra fredag før palmesøndag til skærtorsdag
Hvad skete der egentlig i ugen op til påske? Når vi går 
ugens begivenheder igennem og sætter dem ind i den 
jødiske kalender, åbner der sig et spændende perspektiv, 
der kaster nyt lys over påsken.

Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 10.00 - 12.00
Langfredag – evangelisternes fire forskellige vinkler
Det er samme begivenhed, vi møder i de fire evangeliers beretninger om lang-
fredag. Men de fire evangelister fortæller det fra forskellige synsvinkler – og 
hjælper os til bedre at forstå budskabet om Jesu død.

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 10.00 - 12.00
Jesu opstandelse og dens betydning
Jesu opstandelse er en enestående begivenhed i verdenshistorien! Den har 
enorm betydning. Vi skal undersøge nogle af de konsekvenser, Jesu opstandel-
ser har ifølge Ny Testamente.
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Du kan tilmelde dig på følgende måder:
Ved at indbetale beløb over netbank – konto 3420 - 16891444  
Skriv kursusbogstav og udfyld som på tilmeldingsblanket.

Send en e-mail med oplysningerne som på tilmeldingsblanket til  
kim@bethesda.dk. 

Indsend tilmeldingsblanketten til 
Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K

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.

 

1.

2.

3.

4.

Tilmeldingsblanket til Bethesdas formiddagshøjskole 2017-2018

Navn:  ______________________________________________

Adresse: ______________________________________________

Postnr. og by: ______________________________________________

Telefon: ______________________________________________

Email:  ______________________________________________

Antal deltagere: ________
Sæt kryds ved det ønskede:

Kursus A  __ kr. 120,00

Kursus B  __ kr. 120,00

Kursus C  __ kr. 120,00

Kursus D  __ kr. 120,00

Kursus E  __ kr. 100,00

Alle 5 Kurser   __ kr. 500,00

I alt kr. __________________

Indsendes til Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
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