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Bethesdakurser 
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

Tilmelding, se side 10-11

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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“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: info@bethesda.dk 

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

Bethesdakurser 

Kursus A - Guds menighed, syng! side 4
Niels Jørgen Kobbersmed 
Onsdage, 27. oktober - 17. november 2021

Kursus B - Menneskesyn – sundhed og sygdom side 5
Hans Jørgen Hansen, Christian Backer Mogensen,  
Bjarne Hougaard, Lisbet Due Madsen 
Onsdage, 24. november - 15. december 2021

Kursus C - Patriarkfortællingerne fra 1. Mosebog side 7
Carsten Vang 
Mandage, 10. - 31. januar 2022

Kursus D - Litteratur og kristendom  side 8
Johannes Baun 
Onsdage, 9. februar - 2. marts 2022

Kursus E - De mindre kendte side 9
Hanne Frøkjær-Jensen 
Onsdage, 9. - 30. marts 2022

Tilmelding side 10
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Kursus A  - Guds menighed, syng!
Niels Jørgen Kobbersmed
Pastor em., Kolding

Dansk salmesang siden reformationen.

Godt 40 års virke som sognepræst i folkekirken - på Mors og 
ved Zions kirke i Esbjerg. Medlem af udvalget for Tillæg til 
Den danske salmebog 1991-93, medlem af salmebogs-kom-
missionen 1993-2002. Ansat som lærer ved Syddansk Musik-
konservatorium i salmekundskab og liturgi for organister.

Onsdag d. 27. oktober 2021 kl. 10.00 - 12.00
Kingo – den barokke lutheraner
Onsdag d. 3. november 2021 kl. 10.00 - 12.00
Brorson – den følsomme salmist
Onsdag d. 10. november 2021 kl. 10.00 - 12.00
Grundtvig – den uregerlige mastodont
Onsdag d. 17. november 2021 kl. 10.00 - 12.00 
Sange og salmer – et program
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Kursus B - Menneskesyn – sundhed og sygdom
Hvad er et menneske?  
Det kristne menneskesyn  
og andre anskuelser
Hans Jørgen Hansen
Valgmenigheds-præst, Hedensted

Onsdag d. 24. november 2021 kl. 10.00 - 12.00

Det kristne menneskesyn er i modvind. Ud fra forskellige syn 
på menneskets oprindelse, identitet og bestemmelse, vil vi se 
på hvilke konsekvenser de enkelte menneskesyn har for børns 
udvikling og for måden vi lever og dør på.

Sundhed, sygdom og  
helbredelse i Bibelens lys
Christian Backer Mogensen 
Professor, ledende overlæge Sygehus Sønderjylland 
– møder som akutlæge dagligt mennesker med svær sygdom. 
Tidligere udsendt fra LM som læge til Tanzania, Kolding

Onsdag d. 1. december 2021 kl. 10.00 - 12.00

Sygdom rammer os alle før eller siden, og kan være førlig-
heds- og livstruende. Derfor vil sygdom ofte opleves som en 
samtidig udfordring både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.  
Sygdom og helbredelse er også et gennemgående tema i hele Bibelen. Dette foredrag 
vil belyse dette tema og sammenholde de bibelske sandheder med de menneskelige 
erfaringer, og forholde sig til de vanskelige spørgsmål: Hvorfor netop mig? Hvad har 
jeg gjort galt? Hvorfor helbreder Gud ikke?

Formiddagshøjskolen - efterår 2021
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Kursus B - Menneskesyn – sundhed og sygdom
Kristen omsorgstjeneste,  
forbøn og sygesalvning
Bjarne Hougaard
Sognepræst, tidligere stiftspræst for diakoni i Viborg Stift,  
samt tidligere formand for Foreningen Agape  
og for Aalborg Stifts diakoniudvalg, Hirtshals

Onsdag d. 8. december 2021 kl. 10.00 - 12.00

Helt fra de allerførste kristne, har omsorgen for syge, fattige, 
flygtninge og fangne været et afgørende element i menighe-
dens fællesskab.

Jeg vil forsøge at begrunde dette ud fra nogle centrale tekster i NT og på den bag-
grund svare på spørgsmål som:

Er der forskel på kristen omsorgstjeneste (diakoni) og velfærdsstatens forskellige 
tilbud om hjælp?

Skal vi bede om helbredelse, når et menneske er syg?

Hvad er sygesalvning, og kan vi praktisere det i dag?

Med døden inde på livet
Lisbet Due Madsen
Hospiceleder, Arresødal Hospice, København Ø

Onsdag d. 15. december 2021 kl. 10.00 - 12.00

Hvad er det, der rører sig, når livet er ved at være slut?
Aktiv dødshjælp drøftes jævnligt  
– lad os i stedet drøfte livshjælp.
Hvordan tale med mennesker om livets sidste fase, både med 
dem der snart skal dø og dem der skal miste?

Formiddagshøjskolen - efterår 2021
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Kursus C - Patriarkfortællingerne fra 1. Mosebog
Carsten Vang
Lektor, cand. theol. Menighedsfakultetet, Aarhus

Mandag d. 10. januar 2022 kl. 10.00 - 12.00
Guds udvælgelse af Abraham – hvorfor? 
Guds store plan for at velsigne alle jordens slægter begynder 
med, at han kalder en gammel mand og hans kone, som ikke 
er i stand til at få børn, til at bryde op fra deres hjemby og be-
gynde en lang rejse. Gud udvælger det mislykkede og forkerte 
og leder dem ikke bare på en geografisk rejse, men på en van-
dring i tro. Igen og igen udfordres Abraham i sin tro på Guds 
løfter. Hvorfor binder Gud sin frelsesplan for alle jordens folk 
op på et par gamle mennesker og deres skrøbelige tro?

Mandag d. 17. januar 2022 kl. 10.00 - 12.00
Kaldet til at ofre Isak
Efter 25 års venten erfarer Abraham så omsider, at hans hustru Sara føder ham en søn. 
Han ser med stor glæde, hvordan Isak vokser til. Alligevel får han en nat en skræk-
kelig befaling fra Gud om, at han skal ofre netop den søn, som Gud havde givet ham. 
Hvordan kan Gud gøre noget så grusomt? Hvad er det, der sker, da Abraham gør klar 
til offerhandlingen? Hvad skal det tjene til?

Mandag d. 24. januar 2022 kl. 10.00 - 12.00
Guds kamp med bedrageren
Abrahams sønnesøn Jakob deler absolut ikke sine bedsteforældres stærke tro på Gud. 
Han holder sig ikke tilbage for at bedrage sin blinde far, stikke ham en løgn og stjæle 
den velsignelse, som var tiltænkt hans ældre tvillingebror. Det med bedraget kende-
tegner også Jakob som voksen. Alligevel er det netop en sådan tvivlsom person, etisk 
set, Gud kalder og leder. Jakob formes gennem Guds mangeårige kamp med ham.

Mandag d. 31. januar 2022 kl. 10.00 - 12.00
Josef i Egypten og Guds kald
Josef voksede op i en dysfunktionel familie, blev udsat for megen modgang i livet og 
blev smidt i fængsel på grund af falske beskyldninger. Alligevel kan Josef sige ved 
flere lejligheder, at Gud brugte al den modgang, som han mødte i livet, til noget godt 
for mange mennesker. Hvordan kunne Josef bevare sin tro på Guds forsyn, når han 
mødte så megen lidelse?

Bemærk at kursus C foregår mandage i januar.
Formiddagshøjskolen - forår 2022
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Kursus D - Litteratur og kristendom 
Johannes Baun
Generalsekretær i Bibelselskabet, Rødovre

Onsdag d. 9. februar 2022 kl. 10.00 - 12.00
Bibelen som litteratur
Bibelen siger ikke meget om litteratur, men den benytter sig 
selv af litterære former og genrer i rigt mål - salmer, ordsprog, 
lignelser, billeder, metaforer, genkommende temaer. Vi skal 
dykke ned i, hvad de bruges til, hvad de bidrager med, og 
hvad de kan betyde for vores forståelse af Bibelens budskab.

Onsdag d. 16. februar 2022 kl. 10.00 - 12.00
Kristendommen læst udefra
Gennem tiden har mange forfattere kredset om kristendommen og betragtet den fra 
alle tænkelige vinkler - udefra. Vi vil se nærmere på eksempler fra bl.a. Henrik Pon-
toppidan, Pär Lagerkvist, P.O. Enquist, Thomas Mann og José Saramago.

Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 10.00 - 12.00
Kristendommen læst indefra. 
Gennem tiden har mange forfattere kredset om kristendommen og betragtet den fra 
alle tænkelige vinkler - indefra. Vi vil se nærmere på eksempler fra bl.a. John Bun-
yan, Fjodor Dostojevskij, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Torgny Lindgren og Marilynne 
Robinson.

Onsdag d. 2. marts 2022 kl. 10.00 - 12.00
Bibelens bedste romanfigurer. 
Som vi har set, har bibelske personer været på rollelisten i talrige litterære værker. 
Hvordan tager de sig ud, hvis vi møder dem i deres oprindelige sammenhæng - med 
litterære briller? Giver det mening at betragte dem som sande romanfigurer?

Formiddagshøjskolen - forår 2022
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Kursus E  - De mindre kendte
Hanne Frøkjær-Jensen
Pens. lærer, Haderslev

Når det gælder Bibelens personer og tekster, er det klart, at 
nogle står i forreste række, som dem der er mest kendte og 
betydningsfulde. Det gælder f.eks. skabelses- og syndefalds-
beretningen, jule- og påskeberetningerne.

Når det gælder personer, er det Jesus Kristus, Abraham, Mo-
ses og apostlene, der er hovedpersonerne

Men også de mindre kendte tekster og personer har vigtige 
aspekter i sig, som belyser troens og livets vilkår.

Også de er med til at kaste lys over det enestående ved Jesus, og hvad livet i efter-
følgelse af ham indebærer.

Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 10.00 - 12.00
Omkring David: Jonathan og Joab
Onsdag d. 16. marts 2022 kl. 10.00 - 12.00
Tegnenes profeter: Elias og Elisa
Onsdag d. 23. marts 2022 kl. 10.00 - 12.00
Prædikerens Bog og Jesus
Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 10.00 - 12.00 
Nogle kvinders betydning for Moses og Jesus

Formiddagshøjskolen - forår 2022
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Bethesdakurser 
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 eller3420 - 500 2265 eller eller  
med MobilePay 46072

Vi ser frem til at modtage din tilmelding.

1.

2.

3.

4.
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Tilmeldingsblanket til Bethesdas Formiddagshøjskole 2021-2022
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. 120,00

Alle 5 Kurser 
kr. 500,00

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