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Kære læsere
Skole for Kirke og Teologi i Svendborg vil gerne byde jer velkommen til
sæsonen 2020 – 2021.
I skrivende stund befinder vi os midt i coronakrisen, men vi håber, at
den er godt og grundigt lagt bag os, når vi når hen til efterårssæsonen.
Men ellers går vi i gang med friskt mod. Vi tager fat på et par af de emner, som er højaktuelle. I dette år har der under bispernes ledelse været
gang i en større revision af kirkens ritualer. Alle menighedsråd har fået
materiale tilsendt således, at man kunne komme med sin egen vurdering
af, hvordan ritualerne ved dåb, nadver, vielse og begravelse, fungerer.
Derfor har vi inviteret den dygtige gymnasielærer Nina Rasmussen til i
en studiekreds at fortælle os, hvordan ritualer fungerer i forskellige kulturer, og vi har bedt lektor Bent Flemming Nielsen fra Københavns Universitet fortælle os om folkekirkens ritualer.
Et andet emne, som fortjener omtale, er Genforeningen i 1920. Her i
2020 er der 100 års jubilæum, og det bør ikke gå stille af.
Så er der også kunst på programmet. Pastor Lotte Boas fra Fredens kirke
har et litterært emne. Organisten fra Vor Frue, Svendborg, Povl Christian
Balslev fortsætter sin populære gennemgang af kirkens musik. Kirkens
billedkunst repræsenteres ved en temadag, hvor professor Leo Tandrup
gennemgår værker af Arne Haugen Sørensen og det bliver fulgt op af en
udflugt d. 10 april, hvor man tager rundt til fire fynske kirker for at se
Haugen Sørensens billeder.
Sidst men ikke mindst skal vi beskæftige os med nogle af de nye kristne,
der i de senere år er kommet til landet. Flygtninge og indvandrere fra
Afrika kommer fra en helt anden slags kirke, og de skal nu forsøge at
finde deres plads i vores mere tilbageholdne kultur. Hvordan det møde
forløber, skal vi høre om i en studiekreds.
Tider, steder og priser fremgår af denne folder.
De venligste hilsener Styrelsen
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Hvad er Skole
for Kirke og Teologi
Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en
række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg provsti.
Skolen tilbyder undervisning i de traditionelle teologiske fag til alle interesserede.
Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle andre er også
meget velkomne. Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag, og
sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til
stadighed blive belyst.
Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men
der vil også blive en egenbetaling for deltagerne, ligesom der må påregnes udgifter til bøger og andre materialer.

Skolens styrelse
Mai Bjerregaard Andersen 
præst i Thurø og Hesselager sogne & i
Kirkens Korshær og Folkekirkens tværkulturelle Samarbejde i Svendborg
Johanne Fauerskov Sloth
sognepræst, Bjerreby - Landet pastorat
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
sognepræst, Fredens sogn
Gunnar Henriksen
Gudbjerg Menighedsråd
Hans Bach Piekut
Sct. Jørgens Menighedsråd
Ole Bøgvad Jensen
Sct. Nicolai Menighedsråd

Haugen Sørensen på Fyn
Studietur til 4 kirker
Lørdag d. 10. april 2021 kl. 09.00 til ca. 15.30
Vi starter ved Sct. Jørgens kirke kl 9.
Derefter skal vi til Bederslev Kirke (Otterup området),
Hans Tausens kirke, Odense, Vor Frelsers Kirke, Odense,
og vi slutter i Sct. Jørgens Kirke, Svendborg.
Pris for turen 100,- kr.
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Temadage:
Søndagens gudstjeneste
Lørdag d. 19. september 2020 kl. 10 til 14

Foredragsholder:
Bent Flemming Nielsen

Søndagens gudstjeneste er kommet til debat. Den nuværende gudstjenesteform bærer traditioner både fra kirkens første århundreder og fra reformationstiden i sig.
I en ganske almindelig søndagshøjmesse finder vi spor af
århundreders brug, spor som er slebet til gennem tusinder
og atter tusinder af menneskers deltagelse. Men hvordan
forholder det sig med de enkelte led? Hvornår opstod de
faste tekstlæsninger, hvad er salmernes rolle, hvad med
dåb og nadver? Hvad er traditionen bag disse led? Foredraget vil belyse den historiske og teologiske baggrund.

Dramaer og glæde ved den kirkelige
genforening i 1920
Lørdag d. 7. november 2020 kl. 10 til 14
Foredragsholder:
Martin
Schwartz Laustsen
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Blandt de mange politiske og kulturelle problemer, som
skulle løses ved Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i
1920, var de kirkelige bemærkelsesværdige.
Kunne de tysk uddannede præster bare fortsætte som danske? Det klarede man på en direkte og dramatisk måde.
Afstemninger og ”genopdragelseskursus”. Dertil kom, at
kirkestyret, gudstjenester, kirkeliv, salmesang, møder og
andet skulle tilpasses Folkekirken. Følgerne spores endnu.
Foredragsholderens morfar var præst i landsdelen og gjorde denne rejse med. Hans skæbne inddrages i foredraget.

Alle temadage foregår kl. 10.00-14.00
i Fredens Kirkes sognegård

Himmelsk føde og forbuden frugt
– mad og drikke i bibelen
Lørdag d. 16. januar 2021 kl. 10 til 14
Mad er oppe i tiden, men madens betydning er lige så gammel som den menneskelige kultur. Mad, drikke og måltider spiller da også en væsentlig rolle i Bibelen, ja, de er
nærmest ikke til at overse, hvis man læser Bibelen med
”mad-briller” på.
Foredraget sætter fokus på mad, drikke og måltider i bibelsk litteratur, fordi maden i Bibelen spiller en central,
finurlig og alsidig rolle. Formålet er også at bruge maden,
’det nye sort’, som en indgang til Bibelen for den uindviede tilhører.

Foredragsholder:
Anne Katrine de Hemmer
Gudme

Arne Haugen Sørensen
Lørdag d. 27. februar 2021 kl. 10 til 14

Leo Tandrup er historiker, kunsthistoriker, dr. phil. og har
til 2005 undervist på Aarhus Universitet. Han har skrevet
en lang række bøger om kunstens forhold til kærlighed,
eksistens og samfund samt flere værker, hvori Arne Haugen Sørensen spiller en rolle.
Foredraget vil blandt andet behandle deres samarbejde og
se Arnes billeder i lyset af traditionen fra gotikken (Giotto, som han særlig er gået i dialog med) over renæssancen
(Leonardo) og barokken (Rubens) til vor egen tid.

Foredragsholder
Leo Tandrup
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Studiekredse 2020
Danske kirker i Afrika og Afrikas kirker i Danmark
12. september, 3. oktober, 24. oktober
Kirkens Korshær, Dronningholmsvej 61

12. september 2020 Clement Dachet
Teolog og præst i Nigeria, i Danmark uddannet i ”The Religious Roots of
Europe”, ansat som partnerkordinator i Mission Afrika.

Clement Dachet - født og opvokset i Nigeria, bosat i Europa
siden 2005 og fra 2008 i Danmark – kender kampen for at blive
en del af en ny kultur uden at give slip på sin identitet og sine
grundlæggende værdier såvel kirkligt som verdsligt. Han fortæller om mødet
med Den danske Folkekirke og om de afrikanske kirker i Danmark.
3. oktober 2020 Niels Kastfelt
Afdeling for Kirkehistorie og Center for Afrikastudier ved Det Teologiske
Fakultet, Københavns Universitet. Han har i mange år forsket og undervist
i kristendommen i Afrika og boet i længere perioder i Nigeria.

Afrika er på vej til at blive verdens største kristne kontinent, og
nogle af de mange kristne afrikanere har en særlig forbindelse
til Danmark. Deres menigheder er grundlagt af danske missionærer og har
i mere end 100 år været forbundet med kirker i Danmark. Kastfelt fortæller
om missionshistorien, om deres situation i dag og om deres betydning for
kirkelivet i Danmark.
24. oktober 2020 Yohannes Teclu
Kirkestifter og portør.

Teclu fortæller om den eritreiske kirkes baggrund og traditioner:
faste, helgener, højtider, Pagtens Arks betydning mm.
Han giver os også indblik i eritreeres liv i Danmark. Hvordan er
det at lever som troende ortodoks eritreer i det sekulære danske
samfund til daglig og hvilke udfordringer oplever de som kirke i Danmark.
Efter oplægget er der eritreisk andagt og mad lavet lokalt.
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Alle studiekredse foregår lørdage kl. 10.00-13.00

Hvad er og hvad kan ritualer
31. oktober, 14. november, 28. november
Nikolai Kirkes sognehus
Ritualer defineres traditionelt som symbolske handlinger, religiøse mennesker udfører for at ændre noget.
Ritualer udføres altid på samme måde for at virke – og
har ofte sin begrundelse i en ”mønster-fortælling” eller
myte fra religionen.
Når en person udenfor den pågældende religions sammenhæng iagttager en rituel handling, kan den ofte synes meningsløs, mens den set indefra er fyldt med mening og betydning for den enkelte og for det religiøse
fællesskab.
Denne studiekreds vil præsentere ritualer fra andre religioner og undersøge vore velkendte ritualer ud fra forskellige teorier om, hvad ritualet kan og skal, så vi på den
baggrund kan diskutere ritualets helt centrale betydning
– også i situationer, hvor vi ellers kan have svært ved at
finde ud af, hvad vi skal sige eller gøre.

Underviser:
Nina Rasmussen

På 1. mødegang udleveres materiale, der kan læses forud
for 2. og 3. mødegang, men ”lektielæsning” er ikke en
nødvendighed.
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Studiekredse 2021
Litteratur og kristendom
9. januar, 23. januar, 5. februar
Fredens Kirkes sognehus

Underviser:
Lotte Boas

Når litteratur og kristendom mødes opstår et frugtbart
landskab. Her findes de historier om at være menneske,
som vi kan spejle vores egne livtag med livet, glæden, sorgen, gaverne og opgaverne i.
Gennem litteraturen får vi både de gode historier om livet
og modhistorierne om, hvor galt det kan gå, når mennesker
ikke passer godt på hinanden.
I kirkeskolens studiekreds skal vi stifte bekendtskab med
både klassisk og moderne litteratur.
Vi skal læse en enkelt roman, noveller og uddrag af romaner.
Vi skal læse Thomas Mann, Naja Marie Aidt og Linn Ullmann m.fl.
Deltagerne bedes selv erhverve sig (gerne gennem biblioteket) Linn Ullmanns roman ’Nåde’, som skal være læst til
første gang vi mødes.
Herefter udleveres noveller og romanuddrag.
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Alle studiekredse foregår lørdage kl. 10.00-13.00

Kirkens musik idag og i fremtiden
30. januar, 6. marts, 20. marts
Vor Frue Kirke

Studiekredsen tager udgangspunkt i musikkens betydning
i vores gudstjenester og kirkelige handlinger i dag. Er betydningen anderledes nu end tidligere og hvordan bliver
musikken brugt til at forkynde og understøtte det budskab
som kirken forkynder?

Underviser:
Povl Christian Balslev

Udover den musik, der bliver fremført af kirkens ansatte
organister og korsangere, vil der også være fokus på menighedens musikalske rolle i vores højmesse i dag. Det være
sig både salmesangen (med særligt fokus på de nyskrevne
salmer) men også menighedssvar og den ”musikalske liturgi”. Kan vi involvere vores menigheder endnu mere i
de musikalske led, i en tid hvor folk gerne vil det særlige
fællesskab, der opstår, når vi synger sammen?
Vi vil således i studiekredsen afprøve nye former for musikalske liturgier af forskellig karakter for på den måde at
opleve, hvordan både nye tekster, men også ny musik til de
”gamle led” virker.
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KURSUSGEBYR:		

			
			
			
			

Pris for hver studiekreds
Pris for Arne Haugen Sørensen udflugt
Pris for 4 temadage inkl. frokost 
Pris for en enkelt temadag
Pris for studietur

300,00
100,00
400,00
150,00
100,00

TILMELDING:		
Senest 7. august 2020

			
			
			
			
			
			

Enkelt temadag senest 10 dage før - se program
Udfyld tilmeldingsblanketten og send den til
Svendborg Provstikontor.
Du kan sende en mail til S?@km.dk
med oplysningerne på tilmeldingsblanketten
– eller ringe til provstikontoret.

			Indbetal beløbet via netbank til
			 reg. nr 3224, konto 60089434
			 HUSK navn og adresse

Man er først tilmeldt,
			 når indbetaling er sket

		

		
				
				
YDERLIGERE
				
OPLYSNINGER
				
				

Svendborg Provstikontor
Sekretær Sabrine S. Larsen
Egensevej 15, 5700 Svendborg
tlf. 6222 5037, Email: S?@km.dk

Johanne Fauerskov Sloth
Lars Peter Wandsøe Kristiansen
Mai Bjerregaard Andersen
Gunnar Henriksen
Hans Bach Piekut
Ole Bøgvad Jensen

JEFS@KM.dk
LPWK@KM.dk
MAIB@KM.dk
gunnar@henriksen.mail.dk
bach@piekut.dk
ole.boegvad@gmail.com

6254 1217
6321 0324
2424 6112
6225 1850
6222 9115
2138 4852

					
			 Se også www.skoleforkirkeogteologi.dk
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Forsidebilled: Birthe Einer-Jensen

TILMELDING
Navn
Adresse
Postnr.

By

Telefonnr.
Mail

Haugen Sørensen på Fyn – Studietur til 4 kirker

Sæt x 

Alle temadage

Sæt x 

Enkelt temadag:

19.09.2020 Sæt x 

Enkelt temadag:

16.01.2021 Sæt x 

Studiekreds:

Danske kirker i Afrika

Sæt x 

Studiekreds:

Hvad er og kan ritualer 

Sæt x 

Studiekreds:

Litteratur og kristendom

Sæt x 

Studiekreds:

Kirkens musik idag og i fremtiden 

Sæt x 



07.11.2020 Sæt x 
27.02.2021 Sæt x 

✂ Klip her!

Underskrift:
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Sekretær Sabine S. Larsen
Egensevej 15
5700 Svendborg

Svendborg Provstikontor

PORTO

