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

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 10-14
Konto: 3420 - 500 2265
www.bethesda.dk

Kursusudvalget

Jette Holst, Albertslund, pens. ergoterapeut
Leif Andersen, Hvidovre, lektor på Menighedsfakultetet
Arne Kappelgaard, Amager, pens. præst
Ingrid Bové Jakobsen, Amager, psykolog og efterlønner
Hanne Groth Kristensen, Hillerød, pens. sygeplejerske/missionær
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 11
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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Kursus A - Forsoning
Forsoning er et tema, som står helt centralt i Bibelen.
Men hvem er det, der har brug for at blive forsonet? Er det mennesket - eller
Gud - eller begge? Og hvoraf kommer behovet for forsoning?
Selve ordene forsoning og forligelse optræder kun få gange i Ny Testamente.
Men sagen er til stede igennem hele Bibelen - både GT og NT.
I Bibelen møder vi en bred palet af udtryk, ord, billeder, symboler og fortællinger, som giver os et rigt og varieret indtryk af, hvilken rolle forsoning spiller,
når det handler om relationen mellem Gud og mennesker.
Tænk bare på udtryk som Jesu blod, den nye pagt, Lammet, løsesum og syndernes forladelse.
Og dertil kommer, at et menneske kan høste frugten af, hvad Jesus har gjort
for os, og leve i en forsonet relation til Gud.

Forsoningens nødvendighed
- hvem skal forsones?
Kurt Kristensen

Regionsleder i Indre Mission, cand.theol.,
Brøndby Strand
Onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 10.00 - 12.00
Forsoning mellem Gud og mennesker, 2. Kor. 5,18-21.
Soning via offerets død, Rom. 3,24-25.
Frikøbt og forløst, Mark. 10,45; Hebr. 9,12.15.
Løftet og pagten i GT og NT - forsoningen skaber rum for et menneske i sin
relation til Gud.

Jesus - præst og offer
Kurt Kristensen
Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 10.00 - 12.00
Om ham, der ofrede sig selv og bar offerblodet ind i Himlen. Hebr. 9,11-14.2428. Jesus - Guds lam. Om påskelammet 2.Mos.12,13 og Herrens lidende tjener
Es. 53,7. Jesus - stedfortræder og sejrherre. Om gældsbeviset, der blev sømmet
fast til korset og tog våbnet fra vores anklager, Kol. 2,14-15.
Forsoning, retfærdiggørelse og fred.
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Kursus A - Forsoning
Forsonet – forsoning i praksis
Conny Hjelm

Diakon, supervisor og underviser, Ph. D. studerende
Onsdag d. 6. november 2019 kl. 10.00 - 12.00
Forsoning er et stærkt ord! I trossammenhænge knyttes
det til tilgivelse, mens det i en konfliktsammenhæng har
et andet fokus: At alle parter vinder noget.
Undervisningen består af teoretiske overvejelser og
praktiske metoder til hvordan forsoning kan skabes
i en konfliktsammenhæng.

Tilgivelsen
Flemming Bak Poulsen

Sognepræst, Rønnevang Kirke, cand.theol., Taastrup
Onsdag d. 13. november 2019 kl. 10.00 - 12.00
Tilgivelse er ikke for tøsedrenge
Livet er smukt, og livet kan gå i stykker. Vi gør både
det bedste og det værste overfor hinanden. Kan vi også
tilgive?
Få har talt så stærkt om tilgivelse som Jesus. Men er
tilgivelse altid en god ide? Hvorfor er det så svært at tilgive? Hvordan hænger
Guds og menneskers tilgivelse sammen? Hvad siger psykologien og teologien
om tilgivelse?
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Kursus B - Kirke- og ørkenfædre
Cyprian, biskop i Karthago (? - 258)
Brian K. Hansen

studiekoordinator og sekretær, MF, Aarhus
Onsdag d. 20. november 2019 kl. 10.00 - 12.00
Cyprian var biskop i Karthago i Nordafrika i midten
af det tredje århundrede. Forfølgelser af de kristne og
splittelser internt i kirken satte deres tydelige præg på
hans tid som biskop. Midt ind i denne kaotiske situation
forsøgte Cyprian at lede og holde sammen på sin egen
menighed, samtidig med at han gjorde sig overvejelser mere generelt om kirkens enhed og ledelse.

Augustin (354 - 430)
Finn Aa. Rønne

Professor i kirke-og missionshistorie, dr. theol.
Onsdag d. 27. november 2019 kl. 10.00 - 12.00
Augustin er formodentlig den kirkefader fra oldkirken,
som har haft mest indflydelse på kirken i Vesten, op
igennem Middelalderen, gennem reformationen og helt
frem til i dag. Vi vil først høre om Augustins liv – især
hans vej til kristendommen, som vi har et godt kendskab
til i kraft af hans selvbiografi, Confessiones. Dernæst vil vi behandle nogle af
de temaer i hans teologi, som har haft størst betydning og indflydelse videre
frem i kirkens historie – især hans lære om synd og nåde og om kirken.
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Kursus B - Kirke- og ørkenfædre
De egyptiske/koptiske ørkenfædre
Palle Thordal

Pensioneret sognepræst, cand.theol., Kokkedal
Onsdag d. 4. december 2019 kl. 10.00 - 12.00
En livskraftig eneboer-tradition og det første kristne klostervæsen opstod i Ægypten i det 3.-4-årh. Det spredte
sig hurtigt til Lilleasien, Frankrig og Irland.
De ældste og mest betydningsfulde ørkenfædre som Antonios, Macarios og Pachom vil blive omtalt, men også
et par eneboere fra vor tid som Kyrilos og Matta al Maskin.
Ørkenfædrenes Tankesprog kan læses i forskellige oversættelser og er til stor
inspiration også for vor tids kristne. Et lille udvalg vil blive genfortalt i 2.
time. Det koptiske munkevæsen lever i bedste velgående hjemme i den ægyptiske ørken, men findes også nogle steder i diasporaen.

Johannes Chrysostomos og hans samtid
Arne Kappelgaard

Pensioneret sognepræst, cand.theol. København
Onsdag d. 11. december 2019 kl. 10.00 - 12.00
Johannes Chrysostomos, 349 – 407, var en af historiens
største prædikanter. Han levede, da kristendommen blev
statsreligion i Romerriget. Han levede mellem hedninge,
arianske kættere og modekristne, mellem asketisk vækkelseskristendom og kirkelig rettroenhed, mellem folket
og hoffet. Populær, men aldeles udiplomatisk. Det blev et dramatisk liv!
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Kursus C - Galaterbrevet
Leif Andersen

Lektor på Menighedsfakultetet i Aarhus, cand. teol.
Hvidovre
Mandag d. 6. januar 2020 kl. 10.00 - 12.00
Mandag d. 13. januar 2020 kl. 10.00 - 12.00
Mandag d. 20. januar 2020 kl. 10.00 - 12.00
Mandag d. 27. januar 2020 kl. 10.00 - 12.00
Da Paulus skulle skrive Romerbrevet, præsterede han
Bibelens eneste systematiske frelses- og troslære. Hvordan var han mon nået
dertil? Og hvorfor?
Han havde først øvet sig i Galaterbrevet. Det er kortere, det er mere rodet, og
det er også mere lidenskabeligt og fortvivlet.
Her mærker vi, hvorfor det blev en lidenskab hos Paulus at ”skelne mellem
loven og evangeliet”, som Luther formulerede det. Han afslører det, der ligger
bag langt de fleste af åndelige kvaler også hos os i dag: at vi ikke kan skelne
mellem det, vi allerede er og har over for Gud – og det, vi er ved at blive over
for vores næste.
En gennemgang af Galaterbrevet er en rejse gennem vores egen troshistorie og
vores eget sind.

Bemærk at kursus C foregår mandage i januar.
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Kursus D - Når livet gør ondt
Angst og depression
Ellen Esmarch Pedersen

Samtaleterapeut og foredragsholder, Hillerød
Onsdag d. 5. februar 2020 kl. 10.00 - 12.00
Angst og/eller depression kender mange til enten på
egen krop, eller fordi nærtstående har lidt eller lider
af det. Hvordan er det at være ramt af angst og/eller
depression? Hvilke årsager kan der være, og hvad kan
være hjælpsomt for at komme ud af det og få det bedre?
Hvordan forholde sig som pårørende?

Børn i skilsmisse
Ingrid Bové Jakobsen

Psykolog og efterlønner,
tidl. børnesagkyndig i Statsforvaltningen, København
Onsdag d. 12. februar 2020 kl. 10.00 - 12.00
Vi kan have et stort ønske om, at alle familier trives og
har det godt. Men skilsmisser er en realitet i dag, som
vi heller ikke som kristne kan komme udenom. Spørgsmålet er derfor, hvordan kan vi støtte børn og forældre
bedst muligt i en vanskelig situation?
Hvordan reagerer børn på en skilsmisse?
Hvordan kan forældre hjælpe børnene bedst muligt?
Hvor meget skal børnene involveres i skilsmissen?
Hvordan leve som barn i to familier?
Hvordan er et godt samarbejde mellem skilte forældre?
Hvordan kan vi som familie og venner være gode voksne, der støtter børnene
både i skilsmissen og i livet bagefter?
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Kursus D - Når livet gør ondt
Hjælp, jeg er så bekymret!
Ingeborg Kappelgaard

Pensionist, cand.pæd., højskolelærer, m.m. København
Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 10.00 - 12.00
Der er ikke den ting, man ikke kan bekymre sig om.
Bekymring er en almen følelse. ”At bekymre sig om” er
at tage ansvar for sin opgave. ”At bekymre sig for” er at
udstrække opgaven til at dække alle eventualiteter, og
det er for meget for et menneske. Hvad skal vi da gøre,
når vi er så bekymrede?

Kronisk lidelse/handicap
Martin Vestergaard
Cand. IT, Kastrup

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 10.00 - 12.00
“Hvorfor er vi skabt forskelligt?” “Er Gud virkelig retfærdig, når nogen bliver født med et handicap?” “Får jeg
nogensinde et normalt liv?”
Der kan være mange spørgsmål forbundet med dét at
have et handicap. Jeg er selv født med knogleskørhed,
som har sat visse begrænsninger i mit liv. Men overraskende nok må jeg erkende, at nogle særlige døre er åbnet for mig pga. mit handicap, og at Gud kan
bruge enhver -- selv mig! Jeg vil fortælle, hvordan jeg oplever det at være en
handicappet discipel.
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Kursus E - Jesus og de jødiske fester
Jan Holm Mortensen
Sognepræst Kristkirken, cand.theol., Kolding
Vi skal se nærmere på de jødiske fester, sådan som de
blev fejret på Jesu tid. Her dukker der nogle meningssammenhænge op i Det Nye Testamente, som vi ellers
ikke så let får øje på fra knap 2000 års distance. Israels
festkalender er en markant og vigtig kontekst for Det
Nye Testamentes frelseshistoriske begivenheder. De
jødiske fester kan være med til at åbne evangeliet for os,
så vi forstår og ser mere af, hvordan Gud helt fra begyndelsen har planlagt sit frelseshistoriske klimaks: Jesus.

Jesus og den jødiske påske
Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 10.00 - 12.00
Vi skal se nærmere på den jødiske påskefejrings indhold og betydning og sætte
traditionerne i forbindelse med de centrale begivenheder omkring Jesu død og
opstandelse. Hvordan fejrede man egentlig påskemåltidet på Jesu tid og giver
det særlige indsigter i den aften i Jesu liv, vi ved allermest om?

Jesus og den jødiske pinse
Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 10.00 - 12.00
”Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet”?! Men hvad var det egentlig de
fejrede i den jødiske pinse og hvordan kaster den jødiske pinsefest lys over
denne dags begivenheder og frelseshistoriske betydning? Hvordan står pinse i
forhold til påske og hvordan hænger pinsen og dåben f.eks. sammen?

Jesus og løvhyttefesten
Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 10.00 - 12.00
Én gang om året flytter det jødiske folk ud og bor i deres hjemmelavede løvhytter. Det gør de for at mindes tiden i ørkenen, hvor Gud passede på dem og
ledte dem på vej til det forjættede land. Det er festårets klimaks. Festen, som
den blev fejret på Jesu tid, kaster lys over et væld af tekster i Det Nye Testamente. Det er festen, der blev væk i det kristne kirkeår, men som peger frem
mod den store fest, vi stadig venter på.
10
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Kursus E - Jesus og de jødiske fester
Jesus, det jødiske nytår og den store forsoningsdag
Onsdag d. 25. marts 2020 kl. 10.00 - 12.00
Før man kan fejre løvhyttefest, skal man først igennem to vigtige fester i den
jødiske kalender. Men hvad markeres der egentligt med nytåret og hvorfor
blæser man i horn? Og hvordan kan det være, at forsoningsdagen er den absolut helligste i hele året for jøderne? Hvordan forholder disse festdage sig til
opfyldelsen i og med Jesus? Særligt traditioner fra Jesu tid omkring den store
forsoningsdag kaster et overraskende lys på begivenhederne omkring Jesu død.

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,
over netbank – konto 3420 - 500 2265 eller med MobilePay 46072
Vi glæder os til at modtage din tilmelding.

Tilmeldingsblanket til Bethesdas Formiddagshøjskole 2019-2020
Navn:		

______________________________________________

Adresse:

______________________________________________

Postnr. og by: ______________________________________________
Telefon:

______________________________________________

Email:		

______________________________________________

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