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Hvad er Skole 
for Kirke og Teologi?
Skole for Kirke og Teologi er for dig, der gennem deltagelse i temadage og 
studiekredse ønsker at få indsigt i kirkelige og teologiske emner. Skolen 
er en del af folkekirkens aktiviteter i Svendborg Provsti, og undervisning
en foregår på skift i bykirkernes lokaler. Undervisningen varetages af 
præster og andre med solid faglig og pædagogisk baggrund.
Skole for Kirke og Teologi i Svendborg er oprettet i 1997 på initiativ af en 
række menighedsrådsmedlemmer og præster i Svendborg Provsti.
Skolen arbejder på et bredt folkekirkeligt grundlag og tilbyder undervis
ning inden for forskellige kirkelige og teologiske emner. Der undervises 
ud fra et ønske om at belyse sammenhængen mellem de teologiske stu
dier og kirkens tro og liv. Undervisningen er tilrettelagt som temadage og 
studiekredse, der indeholder foredrag og debat.
Skole for Kirke og Teologi støttes økonomisk af menighedsrådene i 
Svendborg Provsti, men der er egenbetaling for deltagelse, ligesom der 
kan være udgifter til bøger og andre materialer
Find information om skolens kommende aktiviteter i denne folder og på:
www.svendborgprovsti.dk/skole-for-kirke-og-teologi 

Tak til Gunnar Henriksen
Gunnar Henriksen forlader styrelsen i Skole for Kirke og teologi, fordi 
han ikke længere er menighedsrådsmedlem. 
Fra styrelsen skal der lyde en stor og velment tak til Gunnar. Han har 
været et meget flittigt medlem. Mange gode forslag til studiekredse og te
madage er kommet fra ham. Gunnar har også taget et stort praktisk slæb. 
Han har reserveret lokaler, bestilt mad og drikke og har hentet det hele. 
Og så har Gunnar deltaget i næsten alle arrangementer – så styrelsen al
tid har haft et førstehåndsindtryk af, hvordan tingene er forløbet. Dertil 
kommer, at Gunnar personligt er et utroligt rart menneske, som alle har 
haft glæde af at omgås. 
Gunnar har været uundværlig, og vi andre må helt klart ”steppe op”, hvis 
vi uden ham skal bevare niveauet.

Velkommen tilbage til Skole for Kirke og Teologi i Svendborg!
I efteråret begynder de nye konfirmander, og hvis man er forældre til et 
ungt menneske, kan det være rart nok at vide, hvad dåben og konfirma
tionen betyder, og hvad det er for en sammenhæng, man bliver en del 
af.  Derfor har vi bedt tidl. provst Per Aas Christensen om at gennemgå 
dåben og konfirmationen og tage nogle af de spørgsmål op, som man godt 
kan stille sig selv, når man går til præst eller har et barn, der måske – eller  
måske ikke – vil konfirmeres. Denne undervisning er primært tænkt til 
konfirmandforældre, men man er meget velkommen til at deltage, hvis 
man i øvrigt er interesseret i disse helt grundlæggende spørgsmål. 
Tidl. sognepræst Anne Grethe Testrup holder en studiekreds om kirke
året. Dvs. hvordan vi i den kristne menighed tager del i julens fødsel og 
påskens død og opstandelse. Hvordan det bliver gjort klart for os, at ingen 
af vores følelser af glæde og sorg er fremmede for Gud.  
Kirkemusikken har en enestående evne til at nå helt ind under huden på 
os, og derfor har organisten ved Vor Frue Kirke, Povl Chr. Balslev, også 
en studiekreds, hvor der bliver spillet og sat ord på musikken.
Temadagene er for en stor del de temadage, som vi pga. Coronaepide
mien ikke kunne gennemgå i sidste sæson. Der vil være en temadag ved 
professor Leo Tandrup om Arne Haugen Sørensen samt en udflugt, hvor 
man tager rundt for at se et udvalg af Arne Haugen Sørensens billeder. 
Anne Katrine de Hemmer Gudme holder temadag om mad og måltider i 
bibelen. Og så skal genforeningen i 1920 ikke glemmes. Martin Schwartz 
Laustsen vil tale om den begivenhed, der betød, at en vigtig del af Dan
mark blev dansk igen. Den sidste temadag bliver en dag sammen med 
vores nye migrantkirker. Det er en vigtig temadag, fordi vi kun kan støtte 
vores kristne venner ordentligt, hvis vi forstår, hvordan deres menighe
der fungerer.
Tider, steder og priser fremgår af denne folder.

De venligste hilsner 
Styrelsen
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Foredragsholder:
Professor Anne Katrine 
de Hemmer, Gudme

Temadage 2021: Alle temadage foregår kl. 10.00-14.00 
i Fredens Kirkes sognegård

Foredragsholder:
Dr.phil. Leo Tandrup

Arne Haugen Sørensen
Lørdag d. 28. august 2021 kl. 10.00-14.00 
Fredens Kirkes sognegård

Leo Tandrup er historiker, kunsthistoriker, dr.phil. og har 
tidligere undervist på Århus Universitet. Han har skrevet 
en lang række bøger om kunstens forhold til kærlighed, 
eksistens og samfund samt flere værker, hvori den danske 
maler og grafiker Arne Haugen Sørensen spiller en rolle.
Foredraget vil blandt andet behandle deres samarbejde og 
vise Arne Haugen Sørensens 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.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 2. august 2021

Studietur Arne Haugen Sørensen på Fyn
Lørdag d. 11. september 2021 kl. 9.00-ca. 15.30

Som opfølgning på temadagen om maler og grafiker Arne 
Haugen Sørensen er der planlagt en studietur til fire fyn
ske kirker for at se på hans billedkunst. Kirkerne, vi skal 
besøge, er Sct. Jørgens Kirke i Svendborg, Bederslev Kirke 
i nærheden af Otterup, Hans Tausens Kirke og Vor Frel
sers Kirke i Odense. 
Turen begynder og slutter ved Fredens Kirke. 

Pris for studietur: 100 kr.
Tilmelding senest 2. august 2021

Himmelsk føde og forbuden frugt 
– mad og drikke i Bibelen
Lørdag d. 15. januar 2022 kl. 10.00-14.00 
Fredens Kirkes sognegård

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 
”madbriller” på.
Foredraget holdes af Anne Katrine de Hemmer Gudme, 
der er professor ved Det Teologiske Fakultet i Oslo. Hun 
sætter i foredraget fokus på mad, drikke og måltider i bi
belsk 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 uindvi
ede tilhører.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr. 
Tilmelding senest 15. december 2021
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Danske kirker i Afrika 
og Afrikas kirker i Danmark
Lørdag d. 26. februar 2022 kl. 10.00-14.00 
Fredens Kirkes sognegård

Foredragsholdere:
Historiker 
Niels Kastfelt

og kirkestifter/
portør 
Yohannes Teclu

Dramaer og glæde 
ved den kirkelige genforening i 1920
Lørdag d. 5. februar 2022 kl. 10.00-14.00 
Fredens Kirkes sognegård

Foredraget på temadagen om den kirkelige genforening i 
1920 holdes af Martin Schwartz Laustsen, der en årrække 
har været forsker og underviser ved Det Teologiske Fakultet 
i København. 
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, gudstje
nester, 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.

Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 5. januar 2022

Temadagen indledes med foredrag af Niels Kastfelt, der gen
nem mange år ved Det Teologiske Fakultet på Københavns 
Universitet har forsket og undervist i kristendommen i Afri
ka. Han har desuden boet 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 forbin
delse til Danmark. Deres menigheder er grundlagt af danske 
missionærer og har i mere end 100 år været forbundet med 
kirker i Danmark. Niels Kastfelt fortæller missionshistorien, 
om de afrikanske kirkers situation i dag og om deres betyd
ning for kirkelivet i Danmark. 
Kl. 11.3012.00 serveres frokost lavet af eritreiske familier i 
fællesskab med Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i 
Svendborg.
Efter frokosten holder kirkestifter og portør Yohannes Teclu 
foredrag om den eritreiske kirkes baggrund og traditioner 
omkring faste, helgener, højtider, Pagtens Arks betydning 
mm. Han giver os også indblik i eritreeres liv i Danmark. 
Hvordan er det at leve som troende ortodoks eritreer i det 
sekulære danske samfund til daglig, og hvilke udfordringer 
oplever de som kirke i Danmark? 
Dagen sluttes af med eritreisk andagt i Fredens Kirke. 
 
Pris for temadag inkl. frokost: 150 kr.
Tilmelding senest 26. januar 2022
  

Foredragsholder: 
Dr.theol. Martin 
Schwartz Laustsen

Temadage 2022: Alle temadage foregår kl. 10.00-14.00 
i Fredens Kirkes sognegård

Tilmeld dig alle 4 temadage samtidig og opnå rabat
Prisen for deltagelse i en enkelt temadag er 150 kr.,
men hvis du tilmelder dig alle 4 temadage 
senest den 2. august 2021, er den samlede pris 400 kr.
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Underviser: 
Tidl. sognepræst
Anne-Grete Thestrup

Kirkeåret 
– en evighedskalender i stadig forandring
18. september, 2. oktober, 9. oktober 2021 
kl. 9.00-13.00 i Sct. Nicolai sognehus

Kirkeåret er den kristne kirkes søn og helligdagskalender. 
Det er en åndelig kalender – en evighedskalender, der i gen
tagelsen år efter år møder os, der ikke er de samme som for 
bare 2 år siden. De mange søndage er kirkeårets rolige puls. 
Højtiderne jul, påske og pinse er kirkens festtider. Samtlige 
søndage og helligdage er underlagt én søndag: påskedag. 
Der er ekko af opstandelsesdagen hver eneste søndag og 
helligdag. Alle gudstjenester har samme faste ritual, men 
samtidig har hver eneste søndag og helligdag sit helt eget 
tema. Det understreges af dagens bibellæsninger og ikke 
mindst af salmevalget.
I studiekredsen skal vi skal læse og synge os gennem kirke
året, og forhåbentligt vil gamle og nye sammenhænge blive 
tydelige. Vi skal også tale om, hvordan og om troens kalen
der giver mening for os i dag. Hvor findes det umistelige i 
vores kristne tros verden? – I bibelen, i gudstjenesten, i då
ben, i julen, i salmesangen? Og vi kommer uden tvivl også 
til at tale om mulige forandringer og om, hvordan vi kan 
holde fast i det væsentlige.

Pris for studiekreds: 300 kr. 
Tilmelding senest 18. august 2021

Studiekredse 2021

Dåb og konfirmation
2. november, 9. november, 16. november 2021 
Kl. 19.00-21.00 i Svendborg Provstis lokaler, Egensevej 15

Denne studiekreds beskæftiger sig med dåbens og konfir
mationens historie og indhold. 
Hvad er betydningen af de to ritualer? Hvad vil det sige, at 
dåben er et sakramente i modsætning til konfirmationen? 
Hvordan har man opfattet ritualerne igennem kirkehisto
rien og ikke mindst igennem de seneste 30 år? Hvad skal 
kirken gøre ved det faldende dåbstal? Hvad siger kirken 
til de forældre, som lader til at have en opfattelse af, at 
man skal præstere den rette tro for at blive døbt? 
Dette er nogle af de spørgsmål, der vil blive drøftet i stu
diekredsen.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 4. oktober 2021

Underviser: 
Sognepræst Per Aas
Christensen

Bruger
Udstregning
Kl. 10.00-13.00
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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 4 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

Se også www.svendborgprovsti.dk/skole-for-kirke-og-teologi

   

Forsidebillede: Birthe Einer-Jensen
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TILMELDING:

BETALING

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Underviser: 
Organist 
Povl Chr. Balslev

Studiekreds 2022

Kirkens musik i dag og i fremtiden
20. januar, 27. januar, 3. februar 2022 
Kl. 19.00-21.00 i Vor Frue Kirke 

Studiekredsen tager udgangspunkt i musikkens betydning 
i vores gudstjenester og kirkelige handlinger i dag. Er be
tydningen anderledes nu end tidligere, og hvordan bliver 
musikken brugt til at forkynde og understøtte kirkens bud
skab?
Udover musik, der bliver fremført af kirkens ansatte orga
nister og korsangere, vil der også være fokus på menighe
dens musikalske rolle i vores højmesse i dag. Det gælder 
salmesangen – særligt de nyskrevne salmer – men også 
menighedssvar og den ”musikalske liturgi”. Kan menighe
den involveres endnu mere i de musikalske led i en tid, 
hvor mange søger det særlige fællesskab, der opstår, når vi 
synger sammen?
I studiekredsen vil vi desuden få lejlighed til at afprøve 
nye former for musikalsk liturgi af forskellig karakter. Det 
giver mulighed for at opleve, hvordan både nye tekster og 
ny musik ”spiller” sammen med gudstjenestens velkendte 
led.

Pris for studiekreds: 300 kr.
Tilmelding senest 20. december 2021



 

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

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

SKOLENS STYRELSE




