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Se yderligere info bl.a. pris og hvordan du tilmelder dig  
og betaler på side 10 og 11

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

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

75 årFo
rm

iddagshøjskolen

Bethesdakurser

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

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

Formiddagshøjskolen/Bethesdakurser kan i år fejre 75 års  
jubilæum. Dette markeres med en jubilæumsfejring onsdag  
den 11. november. 2020 kl. 11:45 - 12:30.
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Kursus A  - 1. Peters Brev - Bibelundervisning
Asger Højlund
Professor emeritus, teol.dr.,  
Menighedsfakultetet, Aarhus

Sandsynligvis kort tid før sin død i Rom år 64 e.kr. 
sender apostlen Peter dette brev til en række kristne 
menigheder i de centrale dele af det nuværende Tyrkiet. 
Det var ganske nye menigheder, de første af dem opstod 
i slutningen af 40’erne ved Paulus’ første missionsrejse. 
I vores læsning af brevet vil vi gå historisk til værks 
og prøve at sætte os ind i, hvordan disse første kristne 
menigheder så ud, hvad der formede deres nye tro, og hvordan den tog sig ud 
f.eks. i forhold det omgivende samfund. Men vi gør det ikke bare af historisk 
interesse, men også med henblik på det at være kristen i dag. Netop ved at 
komme tæt på den tid, hvor det hele begyndte, og hvor den kristne tro blev til, 
får vi vigtige pejlemærker for det at leve som kristen i dag.

Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 10.00 - 12.00

Gennemgang af kap. 1, 1-12 
Indledning  
Om brevskriveren (-skriverne), hvem brevet er skrevet til, og hvad hensigten 
med brevet er. Baggrunden for, at de er kristne.

Onsdag d. 28. oktober 2020 kl. 10.00 - 12.00

Gennemgang af kap. 1, 13-2, 17 
Konsekvenserne af, at de er blevet kristne: Livet som Guds folk

Onsdag d. 4. november 2020 kl. 10.00 - 12.00

Gennemgang af kap. 2, 18-3, 22 
Hvordan et liv, der er formet af Jesus, ser ud i det daglige

Onsdag d. 11. november 2020 kl. 10.00 - 12.00

Gennemgang af kap. 4 og 5 
Den kristne og menigheden

Jubilæumsfejring kl. 11:45 - 12:30

Formiddagshøjskolen - efterår 2020
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Kursus B - Hverdagskristen vil jeg være
Bønnen i min hverdag
Niels Jørn Fogh 
Sognepræst, Lindehøj Sogn, Herlev

Onsdag d. 18. november 2020 kl. 10.00 - 12.00

Motivation, praksis, bønnesvar og arbejde bliver fire 
hovedord i undervisningen om bøn.  
Motivation skubber os i gang, så vi får begyndt.  
Praksis hjælper os til at finde en bæredygtig balance 
mellem tilbedelse, syndsbekendelse, tak og forbøn. 
Bønnesvar gør os opmærksomme og forventningsfulde, så vi ser Guds svar på 
bøn. 
Arbejde giver realisme, så bønnen i hverdagen ikke forstummer, når vi oplev-
er bedeskuffelser.

Tålmodighed
Niels Nymann Eriksen
Præst i Apostelkirken, Vesterbro

Onsdag d. 25. november 2020 kl. 10.00 - 12.00

Det er ikke spild af tid at vente på andre. Den tid, vi ikke 
kan bruge til noget, kan vise sig at være den mest afgø-
rende. Den, som lærer at vente med tålmodighed, spilder 
ikke tiden, men lukker evigheden ind i den. Sogne- og 
indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen vil fortælle om 
den vanskelige dyd.
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Kursus B - Hverdagskristen vil jeg være
Familien i min hverdag
Carsten Hjorth Pedersen
Daglig leder KPI, Hillerød

Onsdag d. 2. december 2020 kl. 10.00 - 12.00

Det er dejligt – og nogle gange smerteligt – med famili-
en. Vi ser på den enkelte familie og på forholdet mellem 
generationerne.Hvordan kan familiens trivsel maksime-
res og familiens smerter minimeres?

Foredrag og oplæg til samtale.

Nåden i min hverdag
Henrik Højlund
Valgmenighedspræst Aarhus Bykirke

Onsdag d. 9. december 2020 kl. 10.00 - 12.00

Nåden er essensen i kristendommen. Den har himmelvid 
horisont. Men hvordan kommer man fra en viden om 
denne store horisont til et hverdagsliv i nåde? Hvordan 
kan nåden komme til at fylde i liv og hverdag?

Formiddagshøjskolen - efterår 2020



6

Kursus C - Den lyse middelalder
Brian Patrick McGuire
Professor emeritus i historie,  
forfatter og foredragsholder, 
Kalundborg

Mandag d. 11. januar 2021 kl. 10.00 - 12.00

Middelalderens reformationer: 1050-1450. Opgør med 
den verdslige magt, prædiken på folkesprog, opgør med 
pavens magt: “reformatio in capite et membris”, koncil-
bevægelsens reformation i hoved og medlemmer.

Mandag d. 18. januar 2021 kl. 10.00 - 12.00

Middelalderens renæssancer: 750-850, 950-1000 og 1100-tallet. Genop- 
dagelsen af den klassiske arv i en kristen sammenhæng. En ny fromhed i bøn-
ner og meditationer. Klostervæsenet og de første universiteter. Tiggerbrødrenes 
prædikenkunst.

Mandag d. 25. januar 2021 kl. 10.00 - 12.00

Senmiddelalderens krisesamfund og kulturblomstring, 1300-1500. Pest, krig 
og kætterforfølgelse samtidig med visionære kvinder og mænd der kritiserede 
kirken og gjorde deres ypperste for at omdanne den til “de helliges samfund”.

Bemærk at kursus C foregår mandage i januar.

Formiddagshøjskolen - forår 2021



7

Kursus D - Den røde tråd gennem Hebræerbrevet
Ole Andersen
Generalsekretær i Ordet & Israel, Frederikssund 

Hovedbudskabet i Hebræerbrevet kan sammenfattes i én 
sætning: Jesus er stor! Men dette tema bliver belyst på en 
overraskende og anderledes måde, der får både budskabet 
og dets følger for os til at fremstå meget stærkt og klart.
Hebræerbrevet er et af de skrifter i Det Nye Testamente, 
som er mest præget af Bibelens jødiske baggrund. De 
første læsere levede i en anden situation og havde en an-
den baggrund end os, der læser det i dag. Det betyder, at 
det for en moderne læser kan være vanskeligt at få fat i tankegangen i brevet. 
Der vil ikke blive tale om en detaljeret gennemgang af hvert eneste kapitel 
eller vers. Målet er at opdage og følge den røde tråd, der indeholder brevets 
fantastiske budskab om Jesus.
Onsdag d. 3. februar 2021 kl. 10.00 - 12.00
Hebræerbrevet 1, 1-2, 4: Jesus er større end engle 
Efter en kort indledning, der beskriver Jesus som Guds højt ophøjede søn, gli-
der Hebræerbrevet straks over i en sammenligning af Jesus med englene. 
Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 10.00 - 12.00
Hebræerbrevet 3, 1-4, 13: Jesus er større end Moses 
Hebræerbrevets anden store sammenligning stiller Moses og Jesus op over for 
hinanden. Forfatteren viser, at der både er store ligheder og forskelle.
Onsdag d. 17. februar 2021 kl. 10.00 - 12.00
Hebræerbrevet kapitel 4-10: Jesus er større end ypperstepræsten 
Den tredje sammenligning i Hebræerbrevet er meget omfattende. Jesus sam-
menlignes med ypperstepræsten i templet i Jerusalem. Sammenligningen omfat-
ter både ypperstepræstens person, men også en række ting, der hænger sammen 
med præsteskabet: ofrene, templet og den pagt, der ligger bag præsteskabet.
Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 10.00 - 12.00
Hebræerbrevet kapitel 11-13: Så lev da dit liv i tro på Jesus! 
Hebræerbrevet indeholder rigtig meget spændende undervisning, men det er 
langt fra bare teori. Hele vejen igennem brevet besvares spørgsmålet: »Hvad 
betyder det for mig og mit liv?«. I brevets sidste afsnit bliver dette spørgsmål 
helt afgørende.

Formiddagshøjskolen - forår 2021
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Kursus E -  Missionshistorie før og nu
Anders Graversen
Sognepræst Kingos kirke, Nørrebro

Onsdag d. 3. marts 2021 kl. 10.00 - 12.00
Mission i Korea – før og nu
Korea var et meget lukket land for omverdenen frem til 
år 1884 - det gjaldt samhandel, diplomatiske forbindel-
ser, rejsemuligheder og dermed også missionsmuligh-
eder. Evangeliet er nu blevet forkyndt i 135 år i landet, 
der har udviklet sig til et højteknologisk i-land. Vi skal 
både høre omvendelsesberetninger, følge landets udvikling på billeder, høre 
om mega-kirker og om hvordan evangeliet er relevant ind i en religiøs mang-
foldighed. Formiddagen kommer til at handle om mission i Korea - før og nu.

Finn Aa. Rønne
Professor, dr. theol. DBI, Rønne 

Onsdag d. 10. marts 2021 kl. 10.00 - 12.00
Mission i Afrika
Afrika er i dag kontinentet med flest bekendende kristne. 
Og det er et resultat af kristen mission – en mission, som 
begyndte i de første århundreder af kirkens historie, og 
som er fortsat helt frem til i dag. Vi vil få et overblik 
over missionsarbejdet op igennem tiden og samtidig 
høre om, hvordan det er foregået, og hvad det har resulteret i. Endelig vil se, 
hvad vi kan lære af missionen og kirken i Afrika. 

Formiddagshøjskolen - forår 2021
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Kursus E -  Missionshistorie før og nu
Annelise og Axel Rye Clausen
Tidl. missionærpar i LM, Tarm

Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 10.00 - 12.00
Mission i Cambodja
Cambodja er et land præget af årtiers uafbrudt 
krig og folkemord startende med Vietnam-kri-
gen. ”De røde Khmerers” morderiske regime 
og guerillakrig har i den grad præget landet i 
3 årtier.  I 1998 gav de op. Samme år besøgte 
Axel Cambodja for første gang for at lave 
undersøgelser for Luthersk Mission, og vi har 
siden da haft tæt kontakt med landet. Fra 2003 og 15 år frem som missionærer 
bosiddende i landet.

I vort foredrag vil vi trække nogle væsentlige linjer for LM’s missionsarbejde 
i landet, som vi har været med til at præge lige fra starten, og vi vil vise, hvad 
det har gjort ved Cambodjas befolkning kulturelt, følelsesmæssigt og religiøst 
at leve under et diktatur og under konstant vold og utryghed i så lang tid.

Arne Kappelgaard
Pastor emeritus, Amager

Onsdag d. 24. marts 2021 kl. 10.00 - 12.00
Kirkerne øst for Jerusalem
Både før og under det islamiske herredømme voksede 
stærke kirker frem øst for Romerriget. I 800-tallet var 
Bagdad et vigtigere centrum for kristenheden end Rom, 
kun overgået af Konstantinopel, og missionærer derfra 
nåede både til Sydindien og Kina. Disse kirkers historie 
rummer både rigdom og tragedie, men vi har næsten helt 
glemt dem i Vesten.
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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 (serie C kr. 90,00) eller kr. 50,00 pr. dag.
Ved samlet tilmelding til alle serierne fra A-E kr. 500,00.
Foredragene afholdes i Festsalen - med god afstand.
I denne coronatid serverer vi IKKE kaffe/te/rundstykker fra kl. 9.30. Men i 
pausen vil der være mulighed for at købe kaffe/te og kiks/småkage til kr. 10,00
Tilmelding se næste side.

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.

Bethesdakurser 

75 årFo
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Bethesdakurser
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Du kan tilmelde dig på følgende måder:
Ved at indbetale beløb over netbank – konto 3420 - 500 2265  
Skriv kursusbogstav og udfyld som på tilmeldingsblanket.

Send en e-mail med oplysningerne som på tilmeldingsblanket til  
info@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, 
over netbank – konto 3420 - 500 2265 eller med MobilePay 46072

Vi ser frem til at modtage din tilmelding.

1.

2.

3.

4.

Tilmeldingsblanket til Bethesdas Formiddagshøjskole 2020-2021
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. 90,00

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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