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Skole for Kirke og Teologi
Sæsonen 2022 - 2023

Som sædvanlig byder kirkeskolen på en lang række emner, der berører os alle.   
Der er fem temadage, som hver på deres måde belyser, hvordan det er at være 
kristen i dag.  Pilgrimsvandringer er et godt supplement til kirkens andre må
der at være sammen på. Kristne begreber som skyld og skam skal redefineres, 
så moderne mennesker kan se deres eget liv i troens sammenhæng. Nyere poe
ter som Bob Dylan giver kristendommen et nyt sprog. Og så skal vi ikke glem
me, at kristne stadig bliver forfulgt. De forfulgte kristne er altid vore brødre og 
søstre, så det er også vores ansvar. 
Der er desuden tre studiekredse, som hver over tre mødegange ser nærmere på 
et emne. I denne sæson kan man dykke ned i den ortodokse kirke og lære dens 
skønhed at kende. Man kan dykke ned i vores egen kirke og forstå kirkens 
liturgi bedre end før, og man kan se, hvordan to baroksalmedigtere kan være 
meget forskellige, selvom de lever i den samme tid – og hvordan deres salmer 
stadig kan tale sandt også om vores liv. 
Kort sagt:  der er meget at blive klogere på og meget at diskutere, og det bliver 
aldrig kedeligt!

Med venlig hilsen
Johanne Fauerskov Sloth
Formand for styrelsen

Hvad er Skole for Kirke og Teologi?
Skole for Kirke og Teologi er en del af folkekirkens aktiviteter i Svendborg 
Provsti. Undervisningen varetages af præster og andre med solid faglig og pæ
dagogisk baggrund.
Skolen arbejder på et bredt folkekirkeligt grundlag og tilbyder undervisning 
inden for forskellige kirkelige og teologiske emner. Der undervises ud fra et 
ønske om at belyse sammenhængen mellem de teologiske studier og kirkens 
tro og liv. Undervisningen er tilrettelagt som temadage og studiekredse, der 
indeholder foredrag og debat.

Find information om skolens kommende aktiviteter i denne folder og på:
www.svendborgprovsti.dk/skoleforkirkeogteologi
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Temadag

Foredragsholdere:
Pilgrimspræst
Elisabeth Lidell

Arkitekt
Andreas Blinkenberg

Pilgrimsvandring - ud i det indre
Lørdag d. 10. september 2022 kl. 10.00-14.00 
HUSET ved Vor Frue Kirke

 Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en 
levende kirke. De første kristne kaldtes ”dem, der hørte til 
vejen”. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende 
tro. Evangeliet må ”have ben at gå på”, og vandringen i det 
ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens 
vej mod Gud. Føddernes monotone gang bliver en medita
tiv rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring  
”beder man med fødderne”! I en tid med mange hur  tige 
skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og over  
fyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden  
livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkel hed  
indre ro. En slags kristendom for alle sanser. Men hvad får 
fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne 
transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når 
man begynder ”at bede med fødderne”? Og hvor kan man 
finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrims
rute Hærvejen? 
Hør ægteparret Elisabeth Lidell og Andreas Blinkenberg be
handle disse spørgsmål. Elisabeth Lidell er pilgrimspræst, 
retræteleder og åndelig vejleder. Andreas Blinkenberg er 
arkitekt og planlægger og har etableret 28 herberger og over
natningssteder for vandrere og cyklister langs de jyske Hær
vejsruter. 

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 10. august 2022
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Temadag 

Foredragsholdere:
Sygehuspræst
Thomas Gulbergsen

Sanger
Merete Laursen

Kirken har gennem århundreder været optaget af skylden 
hos mennesket. Det er imidlertid væsentligt at skelne mel
lem følelsen af ikke at slå til som menneske på forskellige 
parametre og så de forkerte handlinger, vi som mennesker 
rent faktisk begår. Skylden fortæller dig, at du ikke må gøre  
det, du gør. Skammen fortæller dig, at du ikke må være den, 
du er. Begge dele præger menneskets selvbillede. Temaerne  
ses i sammenhæng med en teologisk fortolkning af skabel
ses og syndefaldshistorien og ikke mindst Jesu liv, død og 
opstandelse, som er vejen til den endelige oprejsning. 
Det hele belyses med mundtlige oplæg og livsnære eksemp
ler samt involvering af deltagerne. Oplæggene suppleres 
med stærke sangtekster sunget af Merete Laursen. 
Thomas Gudbergsen er sygehuspræst på Holbæk Sygehus 
og sognepræst i Tveje Merløse. Merete Laursen er uddan
net i klassisk sang og synger bl.a. i DRkoncertkoret, Den 
Jyske Operas Kor samt Det Kongelige Operakor. 

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr. 
Tilmelding senest 29. september 2022

Tilgivelse, anerkendelse, fald, oprejsning
Lørdag d. 29. oktober 2022 kl. 10.00-14.00 
HUSET ved Vor Frue Kirke 
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Foredragsholder:
Redaktionschef
Klaus Wivel

Temadag

2000 års forfølgelse af kristne
Lørdag d. 14. januar 2023 kl. 10.00-14.00 
Fredens Kirkes sognehus

”Da journalist Klaus Wivel i et åbent brev til udenrigsmi
nisteren spurgte, hvad regeringen ville gøre ved fordrivel
sen af de kristne i den arabiske verden, fik han intet svar. 
Med spørgsmålet dirrende i luften tog han derfor afsted 
til Vestbredden, Gaza, Egypten, Libanon og Irak for ved 
selvsyn at forstå, hvad en af vor tids store menneskeret
tighedskrænkelser handler om.
Han mødte forkuede mennesker under stort pres fra mus
limske omgivelser. Præster, hvis kirker er blevet brændt, 
og som nægter at lade sig knægte. Forældre, der har mistet 
deres børn. Borgere, der er blevet kidnappet eller smidt 
ud af deres huse. Indbyggere, der føler sig som fremmede 
i deres egne lande og længes væk.”
Sådan står der på bagsiden af Klaus Wivels bog Den sid
ste nadver – en rejse blandt de efterladte kristne i Mel
lemøsten. Og det er netop forfølgelsen af de kristne fra 
Romerriget til det armenske folkemord og helt til i dag, 
hvor kristne står i fare for at blive helt fordrevet fra Mel
lemøsten, han vil fortælle om på temadagen. 
Klaus Wivel er redaktionschef på Weekendavisen. Ud
dannet cand.mag. i dansk og kommunikation og siden 
1998 skribent på Weekendavisen. Desuden har han været 
bogredaktør og korrespondent i USA. Han har især dæk
ket den israelskpalæstinensiske konflikt og USA.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 14. december 2022
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Before the flood
- de sidste tider og den kristne modernisme hos Bob Dylan

Lørdag d. 4. februar 2023 kl. 10.00-14.00 
Fredens Kirkes sognehus

I Danmark er det meget almindeligt at betegne Bob Dylan som  
en venstreorienteret protestsanger. Det er der ikke belæg 
for. Derimod står kristendommen helt centralt i hans sang
skrivning. Kristendom kommer på mangfoldige måder til 
udtryk i Dylans univers – og vel at mærke ikke kun i den 
periode omkring 1980, hvor han trådte frem som erklæret 
kristen. Det religiøse udgør kernen i mange af hans sange.
Igennem et meget stort antal citater fra og henvisninger til 
Bibelen går temaet syndflod og dommedag som en af de 
røde tråde i Dylans sange, hvilket anvendes til en kritik af 
den sekulære modernitet. 
I Dylans sange sker en evangelisk omvending af alle de i 
øjeblikket gældende værdier. Men denne kritik af det mo
derne formuleres i et modernistisk billedsprog, således at 
man kan betegne Dylan som en kristen modernist.
Temadagens foredragsholder er Anders Thyrring Ander
sen, der er mag.art. i litteraturhistorie og sognepræst ved 
Vor Frue Kirke i Aarhus. Han er medforfatter til flere bøger 
om bl.a. Bob Dylan.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr. 
Tilmelding senest 4. januar 2023

Foredragsholder: 
Mag.art og sogne-
præst Anders 
Thyrring Andersen

Temadag 

Tilmeld dig alle 5 temadage samtidig og opnå rabat
Prisen for deltagelse i en enkelt temadag er 150 kr., men hvis du tilmelder dig 
alle 5 temadage senest den 10. august 2022, er den samlede pris 500 kr.
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Moderne kirkebyggeri
- hordan sladrer arkitektur og indretning om kirken og tiden?

Lørdag d. 4. mart 2023 kl. 10.00-14.00 
Fredens Kirkes sognehus

Foredragsholder:
Studieleder
Benny 
Grey Schuster

Ved mødet med vore nye kirker vil mange tænke, at de slet 
ikke ligner en kirke. Ofte er grunden nok, at vi opfatter den 
middelalderlige landsbykirke som den ”rigtige” form på en 
kirkebygning, men sådan har næsten ingen af de små 200 
kirker bygget i Danmark siden 2. Verdenskrig set ud. 
På den baggrund vil foredraget give et bud på, hvorfor kir
kerne i dag ser anderledes ud, og hvad der sker, når vi mo
derniserer gamle kirker. Hvad gør kirkens rum og inventa
rets placering ved os? Kan rum og materialer ikke blot vække 
følelser i os, men også ligefrem skabe holdninger og menin
ger? Foredraget vil især rejse spørgsmålet, hvorvidt der gives 
en særlig luthersk måde at bygge og indrette kirker på.
Benny Grey Schuster har siden 1997 været lektor ved Præ
stehøjskolen, nu Folkekirkens Uddannelses og Videnscen
ter. Inden da var han ansat ved Det teologiske Fakultet i Aar
hus – afbrudt af et virke som præst for en dansk menighed i 
Canada. Blandt andet inspireret af den store forskel i tradi
tionen for at bygge kirker i henholdsvis Danmark og på det 
nordamerikanske kontinent har Schuster igennem mange år 
været optaget af spørgsmålet om, hvordan forskellige trosret
ningers lære og praksis påvirker både kirkens ydre og indre. 
Det har udmøntet sig i adskillige kurser om kirkearkitektur, 
artikler i danske fagtidsskrifter, en hjemmeside om moderne 
dansk kirkearkitektur samt en database om kunst og kunst
håndværk.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 4. februar 2023
  

Temadag 
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Underviser: 
Pastor emeritus
Eigil Andreasen

Den Russiske Ortodokse Kirke
27. september, 4. oktober, 11. oktober 2022 
kl. 19.00-21.00 i HUSET ved Vor Frue Kirke

I den seneste tid er mange ortodokse kristne kommet til 
Danmark og har slået sig ned her. Det betyder, at de orto
dokse menigheder nu udgør det 3. største kristne samfund 
i Danmark. Det gør det relevant at beskæftige sig med lighe
der og forskelle på kristne traditioner i den ortodokse kirke 
i forhold til Den Danske Folkekirke.
I studiekredsen vil der blive sat fokus på Den Russiske Orto
dokse Kirkes historie, dens gudstjenesteform (liturgi), dens 
ikonografi, dens klostervæsen og fromhedsliv. Desuden 
kommer man omkring kirkens forhold til den russiske stat 
under zardømmet, under Sovjetunionen og i dag under Pu
tins styre. Hvilken rolle spiller den ortodokse kirke i det 
russiske samfund i dag? Er den russiske kirke en folkekirke, 
som vores?
Studiekredsen ledes af Eigil Andreasen, der oprindeligt er 
uddannet lærer, senere har læst teologi og i 27 år haft em
bede som præst på Stevns. Heraf har han i 17 år desuden 
virket som orlogspræst. Han er nu bosat i Tranekær på Lan
geland, hvor han varetager vikariater som præst.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 27. august 2022

Studiekreds
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Studiekreds

Gudstjenestens liturgi
5. november, 12. november, 19. november 2022 
Kl. 10.00-13.00 i Fredens Kirkes sognehus

Gudstjenesten er kristendommens livsnerve. Uden guds
tjenesten ville kristendommen være reduceret til et bibel
læseselskab for særligt interesserede. Gudstjenesten er 
sin egen kategori. Den er i slægt med teatret, men alligevel 
noget helt andet. Den er en begivenhed, som man deltager 
i, idet den – hvad angår Jesusfortællingen – ophæver di
stancen mellem fortid og nutid samtidig med, at den åb
ner udsigten til det evige.
I studiekredsen anskues emnet fra tre vinkler: Gudstjene
sten i Det ny Testamente, i historien og i salmerne. 
Med afsæt i synagogegudstjenesten i den antikke jøde
dom samt tekster fra Det ny Testamente indkredses for
mer og indhold. 
Alle kirkesamfund har udviklet egne gudstjenesteformer, 
som alle har rødder i de østlige ortodokse kirkers gudstje
neste, den romerskkatolske messe samt den evangelisk
lutherske gudstjeneste. På baggrund af en skematisk gen
nemgang af disse, vil det blive drøftet, hvilke elementer 
der bør indgå i folkekirkens kommende gudstjenesteord
ning.
Med det formål at pejle os ind på gudstjenestens teologi
ske indhold skal vi gå på opdagelse i den danske salmebog 
samt i salmebogstillægget ”100 salmer” for at se, hvilke 
gudsopfattelser der er på færde i de salmer, vi synger i 
gudstjenesten.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 5. oktober 2022

Underviser: 
Tidligere biskop
Kresten Drejergaard
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Underviser: 
Sognepræst Johanne
Fauerskov Sloth

Studiekreds

De to barokpoeter 
Thomas Kingo og Petter Dass
14. marts, 21. marts, 28. marts 2023 
Kl. 19.00-21.00 i HUSET ved Vor Frue Kirke 

I vores salmebog har vi mange salmer af Thomas Kingo 
og et par stykker af Petter Dass. De to salmedigtere levede 
begge fra 1630erne til først i 1700tallet.  
Selvom de begge er præster og poeter, er de også meget for
skellige. Kingo lever sit liv i det bedre borgerskab og ender 
som biskop i Odense. Petter Dass lever i Norge, som den
gang hørte sammen med Danmark. Petter Dass er bonde og 
fiskerpræsten, der lever i solidaritet med sine sognebørn. 
De har begge skrevet fantastiske vers, og studiekredsen vil 
bestå af en fortælling om deres liv og personligheder. Vi vil 
synge nogle af deres salmer og høre nogle af deres vigtig
ste værker læst op.
Studiekredsen om de to barokpoeter Thomas Kingo og 
Petter Dass ledes af sognepræst Johanne Fauerskov Sloth 
og fællessangene akkompagneres af talekonsulent og orga
nistvikar Leon Torp Nielsen. 

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 14. februar 2023
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Tilmelding til et eller flere af skolens undervisningstilbud sker på hjem
mesiden: www.svendborgprovsti.dk/skole-for-kirke-og-teologi
Under menupunktet Tilmelding udfyldes en blanket med personlige op
lysninger samt valg af det undervisningstilbud, du ønsker at deltage i. 
Tilmeldingen sendes direkte til Svendborg Provsti.
Har du ikke adgang til at kunne tilmelde dig elektronisk, kan tilmelding i 
stedet ske telefonisk til Svendborg Provsti på tlf. 6222 5037.
Du kan allerede ved sæsonens begyndelse tilmelde dig samtlige de un
dervisningstilbud, du ønsker at deltage i, men tilmelding kan også ske 
løbende. Vær opmærksom på sidste tilmeldingsfrist for de enkelte tilbud. 
Hvis du tilmelder dig alle 5 temadage samtidig, opnår du rabat.

Husk samtidig med tilmeldingen at indbetale kursusgebyr via netbank 
til: Reg. nr. 3224, konto 60089434. Angiv navn og adresse.
Du er først endeligt tilmeldt, når indbetaling er sket!

Svendborg Provsti
Sekretær Sabine S. Larsen
Egensevej 15, 5700 Svendborg
Tlf. 6222 5037
Email: sasl@km.dk

Ved arrangementer i Fredens Kirkes sognehus er det muligt at benytte 
parkeringspladsen i umiddelbar nærhed af sognehuset.
I forbindelse med arrangementer i HUSET ved Vor Frue Kirke kan par
kering ske på parkeringspladser i midtbyen, f.eks. Centrumpladsen og 
Voldgade (mod betaling), parkeringshus i Hulgade (2 timer gratis) eller 
bag Dronningegården (gratis).

TILMELDING:

BETALING

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Information

PARKERING



 

Johanne Fauerskov Sloth 
Sognepræst i Bjerreby-Landet sogne 
jefs@km.dk 
6254 1217

Lars Peter Wandsøe Kristiansen 
Sognepræst i Fredens sogn
lpwk@km.dk 
2912 0324

Mai Bjerregaard Andersen 
Præst i Kirkens Korshær, FTS og Svendborg Arrest
maib@km.dk 
2424 6112

Hans Bach Piekut 
Sct. Jørgens Kirkes menighedsråd 
bach@piekut.dk 
6222 9115

Karin Heidi Sørensen 
Fredens Kirkes menighedsråd 
khsbesked@gmail.com 
6179 3134

Leon Torp Nielsen 
Vor Frue Kirkes menighedsråd 
leontorp@hotmail.com 
4088 3115

SKOLENS STYRELSE


