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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
Facebook: www.facebook.com/Bethesdakurser

Bethesda
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
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Pris
Deltagerbetaling  
kr. 150,00 pr. kursus,  
kursus D kr. 120.00 
eller kr. 50,00 pr. dag. 
Ved samlet tilmelding til alle kurserne fra A-E kr. 600,00.

Formiddagskaffe
Der kan købes kaffe/te og runstykker fra kl. 9.30.
Kaffe/te og rundstykke á kr. 25,00.
Kaffe/te uden rundstykke á kr. 10,00.

Optagelser
Undervisningen optages. Lydoptagelser kan hentes gratis via  
bethesda.dk/kurser 
Der er mulighed for at få lydoptagelser overført til USB  
ved henvendelse til kontoret i Bethesda.

Kursusudvalget
Jette Holst, Albertslund, pens. ergoterapeut 
Leif Andersen, Hvidovre, lektor på Menighedsfakultetet 
Arne Kappelgaard, Amager, pens. præst 
Ingrid Bové Jakobsen, Skovlunde, psykolog og efterlønner 
Hanne Groth Kristensen, Hillerød, pens. sygeplejerske/missionær 
Henrik Boje Jensen, Skovlunde, storbysekretær

Tilmelding se side 14-15
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Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 2. november 2022 kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 9. november 2022 kl. 10.00 - 12.00
Onsdag d. 16. november 2022 kl. 10.00 - 12.00 

Jørgen Jensen Sejergaard
Pastor em.
 
Ofte omtales profetierne i Det Gamle Testamente som 
én stor forskelsløs, letfattelig masse af direkte frem-
tidsforudsigelser. Når man kigger nærmere på Det Nye 
Testamentes anvendelse af Det Gamle Testamente, 
bliver det tydeligt, at denne anvendelse rummer en me-
get varieret gruppe tekster. Glosen profeti dækker over 
mange forskellige typer tekster. Det er disse forskellige 
typer, som kurset vil afdække og definere.

 

Profetier fra Det Gamle Testamente  
og deres anvendelse i Det Nye Testamente

Onsdage, 26. oktober - 16. november 2022

KURSUS A
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Onsdag d. 23. november 2022 kl. 10.00 - 12.00

Mission i Korea 
Anders Graversen
Sognepræst, Kingos Kirke 

Korea var et meget lukket land for omverdenen frem til 
år 1884 - det gjaldt samhandel, diplomatiske forbindel-
ser, rejsemuligheder og dermed også missionsmulighe-
der. 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 mangfoldighed. Formiddagen 
kommer til at handle om mission i Korea - før og nu.

Missionshistorie før og nu

Onsdage, 23. november - 14. december 2022

KURSUS B

Onsdag d. 30. november 2022 kl. 10.00 - 12.00

Mission i Afrika
Finn Aasebø Rønne
Professor, dr. theol., Dansk Bibel Institut

Afrika er i dag kontinentet med flest bekendende krist-
ne. Og det er et resultat af kristen mission – en mis-
sion, som begyndte i de første århundreder af kirkens 
historie, og som har 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 missi-
onen og kirken i Afrika.
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Onsdag d. 7. december 2022 kl. 10.00 - 12.00

Mission i Cambodja
Christina Palmkvist Andersen
Missionær i Cambodja 2014-2020
Et indblik i hvordan evangeliet er blevet bragt til Cam-
bodja, og den kristne kirkes vækst siden 1970´erne 
blandet sammen med de tragiske historiske begivenhe-
der i landet. Samt et blik på nutidens kristne kirke og 
mission i Cambodja, samt Luthersk Missions arbejde i 
landet. 

Onsdag d. 14. december 2022 kl. 10.00 - 12.00

Kirkerne øst for Jerusalem
Arne Kappelgaard
Pastor em.

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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Mandag d. 9. januar 2023 kl. 10.00 - 12.00

Det bibelske håb
Uffe Kronborg
Sognepræst, Ansgarskirken

Håb er som en rød tråd vævet igennem hele Biblen. 
Håb for dagen i dag, for morgendagen og håb om det 
fuldkomne, som vi længes efter. Gud bærer selv navnet: 
Håbets Gud. Vi har som kristne fået del i et levende håb 
ved Jesu opstandelse fra de døde. Ja, hele skabervær-
ket og økologien venter med håb og længsel efter den 
fuldkomne harmoni.
Vi skal i undervisningen se på, hvordan de bibelske 
skrifter inviterer os ind i denne frydefulde dimension af 
håb – til tro, livsmod, taknemlighed og forventning.

Mellem håb og håbløshed

Mandage, 9. - 30. januar 2023 

KURSUS C

Mandag d. 16. januar 2023 kl. 10.00 - 12.00

Et håb på størrelse med en myg
Merete Bandak
Forfatter, salmedigter

Hvad sker der med håbet når der ikke mere er noget 
håb om overlevelse. Ved livskatastrofer som pludselige 
dødsfald trækkes tæppet væk under fødderne på en, og 
det skal vise sig hvor det kristne håb befinder sig. I 2017 
skrev jeg en roman om en kvinde som pludselig mister, 
og den trækker delvist på mine egne erfaringer fra 2015. 
Romanen skrev jeg for at huske, for at glemme og for at 
bearbejde. 
Død, håb, opstandelse er siden blevet tilbagevendende 
temaer i mange af mine salmer.
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Mandag d. 23. januar 2023 kl. 10.00 - 12.00

Sjælesorg og håb
Louise Høgild Pedersen
Underviser i latin og sjælesorg, Dansk Bibel Institut

Vi har brug for håb, men nogle gange virker alting håb-
løst.  Dette foredrag vil belyse hvad sjælesorg er, hvem 
sjælesorg er for, og hvorfor vi har brug for den. Vi skal 
være sammen om, hvordan vi er der for mennesker, som 
har mistet håbet.

Mandag d. 30. januar 2023 kl. 10.00 - 12.00

Viktor Frankl:  
Håb i koncentrationslejren
Ingeborg Kappelgaard
Pensionist, cand. pæd., højskolelærer, m.m.

En psykiater oplever koncentrationslejren og beskriver 
den almindelige fanges lidelse. Hvordan overleve og be-
vare menneskeværdigheden?
Viljen til mening: Frankls logoterapi siger, at menneskets 
hovedopgave er at opfylde en mening og at virkeliggøre 
værdier.
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Onsdag d. 8. februar 2023 kl. 10.00 - 12.00

Gud og alt det skabte
Michael Skov Andersen
Sognepræst, Lindehøj Kirke 

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jor-
dens skaber” - sådan siger vi i trosbekendelsen. Måske 
uden at tænke alt for meget over det. Men ved at dykke 
ned i Bibelens tekster, vil vi se, hvor grundlæggende det 
udsagn i virkeligheden er for vores tro. Hvad det siger 
om jorden, om livet, hvad det siger om os mennesker - 
og dermed også, hvorfor det er så svært for os at passe 
godt på den jord og det liv, som Gud har givet os.

Gud og alt det skabte

Onsdage, 8. - 22. februar 2023

KURSUS D

Onsdag d. 15. februar 2023 kl. 10.00 - 12.00

Bæredygtighed, miljø, klima  
og det kristne ansvar
Margrethe Winther-Nielsen
Kemiingeniør, ph.d. i miljøvidenskab fra DTU samt 
tidligere innovationschef, seniorforsker, projektleder og 
konsulent.

”Klimaet er under forandring, og mangfoldigheden af 
levende organismer på Jorden er på tilbagegang. Vores 
måde at indrette os på påvirker klodens tilstand, og vi 
bevæger os mod et punkt, hvor der ikke er nogen vej til-
bage. Vi vil se på, hvad der ligger bag de budskaber, som 
vi får præsenteret af eksperter og politikere om Jordens 
tilstand og forholde os til vores ansvar som kristne for 
alt det skabte.”
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Onsdag d. 22. februar 2023 kl. 10.00 - 12.00

Skabningens længsel  
- og det kristne håb (Rom 8,18-30)
Peter Techow
Præst Københavnerkirken 

Det kristne håb er et håb for hele skaberværket, der 
med længsel venter på, at dette håb skal gå i opfyldelse!
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Onsdag d. 1. marts 2023 kl. 10.00 - 12.00

Johannesevangeliet kapitel 3
Bodil Skjøtt
Pensionist, cand. theol. 

Jesu møde med en velanset jødisk mand.

Udvalgte tekster fra Johannesevangeliet

Onsdage, 1. - 22. marts 2023 

KURSUS E

Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 10.00 - 12.00

Johannesevangeliet kapitel 4
Bodil Skjøtt
Pensionist, cand. theol. 

Jesu møde med en udstødt samaritansk kvinde.

Et møde med Jesus, hvor mennesker møder ham med 
oprigtige spørgsmål og oprigtig lytten vil altid forandre. 
Vi møder alle Jesus med forskellige spørgsmål ud fra 
den livssituation, der er vores. Sådan var det for Nikode-
mus og sådan var det for den samaritanske kvinde ved 
brønden i Sykar. De kom med hver deres spørgsmål og 
Jesus mødte dem der hvor de var. Men for dem begge 
ændrede mødet med Jesus noget i deres liv, så det fik 
en anden retning. 
Det gør møder med Jesus fortsat, hvad enten vi møder 
ham gennem den bibelske fortælling eller gennem fæl-
lesskabet med andre på vores vej. 
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Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 10.00 - 12.00

Johannesevangeliet kapitel 6
Henrik Nymann Eriksen
Cand. theol., rektor Dansk Bibel Institut
 
Jesu møde med en stor flok sultne mennesker i Galilæa
Jesu popularitet når et klimaks ved bespisningen af 
5000 mænd ved Genezaret sø. Men miraklet er et tegn, 
som betyder langt mere end mættede maver. Jesus af-
slører med dette tegn og sin efterfølgende undervisning 
dagen efter, at han selv er livets brød og kan give evigt 
liv til mennesker, som er fanget døden.

Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 10.00 - 12.00

Johannesevangeliet kapitel 13
Henrik Nymann Eriksen
Cand. theol., rektor Dansk Bibel Institut

Jesu sidste aften med sine disciple 
Skærtorsdag aften fylder meget i Johannesevangeliet, 
men nadveren nævnes ikke. Jesus bryder derimod med 
almindelig skik og vasker sine disciples fødder.  Dermed 
skaber han en paradigmeskift i tænkningen om ledelse: 
Lederen som tjener. Hans afskedstale begynder i kap 13 
og rummer både triste forudsigelser og opmuntrende 
tilskyndelser.
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Du kan tilmelde dig på følgende måder:
1. Ved at indbetale beløb over netbank – konto 3420 - 500 2265  

Skriv kursusbogstav og udfyld som på tilmeldingsblanket.
2. Send en e-mail med oplysningerne som på tilmeldingsblanket til  

info@bethesda.dk. 
3. Indsend tilmeldingsblanketten til 

Københavns Indre Mission, Rømersgade 17, 1362 København K
4. Tilmelding kan ske ved kursusstart.

Kursusafgiften indbetales ved kursusstart
Der kan betales:
• med dankort i Bethesda
• via netbank – konto 3420 - 500 2265 
• på MobilePay 46072

Vi ser frem til at modtage din tilmelding

Tilmelding
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Navn: ______________________________________________

Adresse: ______________________________________________

Postnr. og by: ______________________________________________

Telefon: ______________________________________________

Email: ______________________________________________

Antal deltagere: ________

Sæt kryds ved det ønskede:

 Kursus A

 Kursus B

 Kursus C

 Kursus D

 Kursus E

Indsendes til 
Københavns Indre Mission 
Rømersgade 17 
1362 København K 
info@bethesda.dk

Tilmeldingsblanket til  
Bethesdas Formiddagshøjskole 2022-2023

150,00 pr. kursus  
kursus D kr. 120.00 
eller kr. 50,00 pr. dag. 
Kursus A-E kr. 600,00.
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