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Skole for Kirke og Teologi
Sæsonen 2019 - 2020

Religiøse aftryk i kunsten
Kære læsere 
Nu er styrelsen blevet færdig med at tilrettelægge næste sæsons program.
Fra starten af vor planlægning var vi enige om, at der ikke behøvede 
at være et fælles tema, men vi endte alligevel med, at vi kan finde et 
gennemgående tema for årets tilbud, og det må blive: "Religiøse aftryk i 
kunsten".
Vi har 3 studiekredse om litteratur: Vi skal høre om Tolkien og C.S. Lewis,  
Amos Oz og Henrik Pontoppidan. Her er i hvert fald tilbud til de læse-
glade med meget kompetente studiekredsledere.
Den sidste studiekreds er om kunst, og her slutter vi af med en kunstud-
flugt, hvor vi skal ud og kigge / opleve kunst. 
Det kunstneriske er også et emne på den ene temadag i efteråret, hvor 
vi skal høre om Sven Havsteen-Mikkelsen, som står for mange kirkeud-
smykninger. Emnet for de sidste 3 temadage er "Film og præster" i efter-
året og i 2020 bliver de 2 temadage med ”Nye salmer og kirkesange” og 
"Folkekirken og medierne".

Praktiske oplysninger:
1) Bemærk at temadagene afholdes i Fredens kirkes menighedshus – alle 
dage fra kl.10- kl.14.
2) Studiekredsen om litteratur med Henriette Lind afholdes i Vor Frues 
lille lokale ved kirken og her bliver der kun 2 gange, dog fra kl 9 til kl.13.
3) Studiekredsen om kunst afsluttes med en kunstudflugt, og derfor er 
prisen for denne studiekreds sat til 400 kr.
Nøjagtige tidspunkter, navne på oplægsholdere og kirker vil fremgå af 
folderens oplysninger.
Vi håber meget, at programmet vil være af interesse for jer, og vi glæder 
os til at mødes med jer i løbet af den næste sæson.

På Kirkeskolens vegne, Gunnar Henriksen



3

Skolens styrelse
Mai Bjerregaard Andersen  sognepræst, Bregninge, Thurø  
  og Hesselager sogne
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

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 in-
teresserede. 

Deltagerne kommer primært fra Sydfyn og øerne, men alle andre er også 
meget velkomne. 

Der arbejdes på et bredt folkekirkeligt grundlag, og sammenhængen mel-
lem de teologiske studier og kirkens tro og liv vil til stadighed blive be-
lyst. 

Skolen støttes økonomisk af menighedsrådene i Svendborg provsti, men 
der vil også blive en egenbetaling for deltagerne, ligesom der må påreg-
nes udgifter til bøger og andre materialer. 
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Vi kommer omkring en masse forskellige, især spillefilm 
og serier, hvor præs ter og kirke dukker op på lærredet, og 
måske endda er de vigtigste elementer i handlingen.
Udover ”Præster på film” vil vi komme til at høre om, 
hvordan man som præst og kirke kan bruge film i formid-
lingsøjemed. 
Endelig skal vi høre om kirkelige filmpriser og se, hvad 
der rør sig på kirke-film-området – især i Danmark.

Præster – kirke og film
Lørdag d. 9. november 2019

Foredragsholder: 
Lars Peter W. Kristiansen
tidligere formand for
„Kirke og film”

Temadage: 
Religiøse spor i kunsten

Nordiske længsler
– om Sven Havsteen-Mikkelsen
Lørdag d. 26. oktober 2019

Foredragsholdere: 
Mette Havsteen og 
Agner Frandsen,
tidligere præst i Askov

Om formiddagen vil Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen, 
som er svigerdatter til kunstneren, fortælle om ”Den nor-
diske længsel hos Havsteen-Mikkelsen”. 
Om eftermiddagen får vi besøg af Agner Frandsen, som 
også kendte Sven Havsteen-Mikkelsen personligt. Han vil 
føre os videre gennem Sven Havsteen-Mikkelsens liv og 
kunst.
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Folkekirken og medierne
Lørdag d. 22. februar 2020

Foredragsholdere: 
Rasmus Nøjgaard,
sognepræst 
og Inge Marstal,
professor og forfatter

Foredragsholder:
Svend Løbner, Journalist
redaktør og forfatter

Nye salmer og kirkesange
Lørdag d. 18. januar 2020

Alle temadage foregår kl. 10.00-14.00 
i Fredens Kirke

Der skrives nye salmer og kirkesange som aldrig før. Dig-
terpræster, kendte sangskrivere og digtere, musikere og 
komponister blander sig i koret med de store danske sal-
medigtere. 
Nye musikalske genrer supplerer de klassiske og insiste-
rer på at blive spillet på orgel, selv om de er født på key-
board og guitar, og vice versa. 

Kirken har masser af gode historier. De bør komme helt 
ud over kanten – længere end prædikestol, kirkedør og 
kirkegård – helt ud til alle danskere. 
Det kan ske gennem medierne.
Men hvad er en god historie? Hvilke kriterier skal de op-
fylde, for at komme i avisen? Og hvad er kirkens rolle i for-
hold til de fragmenterede og forenklede budskaber, som 
kolporteres af sociale medier?
Det vil Svend Løbner fortælle om.
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Studiekredse 2019

Bibelen er fuld af forrygende historier og vigtig visdom. 
Gennem tiden har den inspireret et væld af forfattere, og 
det gør den stadig - til gavn for både skønlitteraturen og 
Bibelen.

Der sker noget, når myter, lignelser eller Jesus-ord sættes 
ind i nye sammenhænge. Romanens eller novellens per-
soner og temaer får dybde. Samtidig kastes der et nyt lys 
tilbage på Bibelen, som vi får mulighed for at læse med 
andre øjne.

Over to lørdag-formiddage vil jeg gennem foredrag, sam-
læsning og diskussion vise nogle af de måder, hvorpå 
kendte, bibelske udsagn og historier optræder i moderne 
litteratur.

Jeg lægger ud med Per Pettersons ’Jeg nægter’ og opford-
rer til, at den er læst til første gang. I september taler jeg 
om Amos Oz ’Judas’, som også meget gerne må være læst 
før den 21. september.

Bibelske spor i moderne litteratur
31. august og 21. september
i Vor Frue Kirkes lille sal ved kirken NB kl. 9 - 13

Underviser: 
Henriette Bacher Lind
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Alle studiekredse foregår lørdage kl. 10.00-13.00

Thomas Aallmann vil søge at give en introduktion til de 
to store Oxford-forfatteres univers. 

Tolkien og Lewis mødtes som studerende og ansatte 
ved Oxford Universitet. De var sårede veteraner fra 1. 
verdenskrig og mødtes til at begynde med i deres fælles 
interesse for det norrøne og det storladne. 

Sammen var de som læsere umådeligt velbevandrede 
i de ædle, gamle kristne fortællinger, og da de i læse-
kredsen ”The Inklings” slog følgeskab i troens forståelse 
af den indre længsel, voksede der to kristne forfattere 
frem, der begge har haft afgørende betydning for det 20. 
århundredes åndsliv. 

C.S. Lewis og Tolkien
2. november, 16. november og 30. november  
i Sct. Nicolai Kirke

Underviser: 
Thomas Aallmann,
sognepræst på Thurø,
medstifter af det danske
C.S.Lewis-selskab



8

Kunst i kirken og udflugt
11. januar, 25. januar, 1. februar og 29. februar (tur)
i Fredens Kirke

Studiekredse 2020

Tekstiler i Kirken
Altertæpper, antependier, gobeliner og messehagler
Berit Hjelholt , Berthe Forchhammer, Charlotte Schrøder, 
Anne Bjørn, Helle Baslund, Anne Marie Egemose, Hanne 
Skyum med flere.
Jeg viser billeder på powerpoint, fortæller om udtrykket 
og teknikker baseret på interview af kunstnerne og egne 
ord og erfaringer.

Mangfoldigheden i nyere alterbilleder
Erik Heide, Svend Viig Hansen, Svend Havsteen-Mikkel-
sen, Steffen Tast, Sonja Brandes, Poul Anker Bech, Seppo 
Mattinen, Torbjørn Olsen, Erik A. Frandsen med flere.
Jeg viser billeder på powerpoint og fortæller i så høj grad 
som muligt baseret på interview af kunstnerne.
Interview af præster og menighedsråds medlemmer om-
kring indholdet af alterbilleder.

Skulptur og Billeder i kirkerummet og udenfor
Døbefonte, vægbilleder, krucifikser og Christoforusfigurer 
fra de ældste til nye af blandt andet Erik Heide (skulptur) 
og Sys Hindsbo (raderinger og maleri).
Laila Vestergård, Erik Heide, Sys Hindsbo, Hanne Skyum 
med flere.

Underviser: 
Hanne Skyum
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Tre formiddage med Henrik Pontoppidan
7. marts, 14. marts og 21. marts
i Sct. Jørgens Kirke

Studiekredse 2020 Alle studiekredse foregår lørdage kl. 10.00-13.00

Vi tager i tre formiddage livtag med Henrik Pontoppidans 
store romantrilogi: Det Forjættede Land, Lykke-Per og De 
Dødes rige. 

Trilogien gennemgås kronologisk med det formål at tyde-
liggøre den udvikling, Pontoppidan gennemgår samt hans 
kritik af kristendommen og hans rekonstruktion af kri-
stendommen gennem hans romanforfatterskab. 

Der vil blive fokuseret på Pontoppidans litterære karakte-
rer, der fungerer som talerør for forfatterens eget forhold 
til kristendom og samfund og på Henrik Pontoppidans 
skarpe blik for forholdet mellem ide og virkelighed. 

Det vil være en fordel, at have læst værkerne på forhånd, 
men hver roman vil blive genfortalt i kortform og gennem-
gået. 

Underviser: 
Ole Bach Piekut,
sognepræst 
i Tølløse kirke
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KURSUSGEBYR:  Pris for hver studiekreds 300,00
   Pris for kunststudiekreds + tur 400,00
   Pris for 4 temadage inkl. frokost  400,00
   Pris for en enkelt temadag 150,00

TILMELDING:  Senest 9. august 2019
   Enkelt temadag senest 10 dage før - se program
   Udfyld tilmeldingsblanketten og send den til  
   Svendborg Provstikontor.
   Du kan sende en mail til hae@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
  
    
    Svendborg Provstikontor
    Sekretær Hanne Eckmann
    Egensevej 15, 5700 Svendborg
    tlf. 6222 5037, 
    Email: hae@km.dk

Johanne Fauerskov Sloth JEFS@KM.dk 6254 1217
Lars Peter Wandsøe Kristiansen LPWK@KM.dk 6321 0324 
Mai Bjerregaard Andersen MAIB@KM.dk 2424 6112
Gunnar Henriksen gunnar@henriksen.mail.dk 6225 1850
Hans Bach Piekut bach@piekut.dk 6222 9115
Ole Bøgvad Jensen ole.boegvad@gmail.com 2138 4852

     
   Se også www.skoleforkirkeogteologi.dk

   Forsidebilled: Birthe Einer-Jensen

YDERLIGERE 
OPLYSNINGER
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TILMELDING

Navn 

Adresse 

Postnr.  By 

Telefonnr. 

Mail 

Alle temadage  Sæt x 

Enkelt temadag:   26.10.2019 Sæt x    9.11.2019 Sæt x 
          
Enkelt temadag:  18.01.2020 Sæt x  22.02.2020 Sæt x 

Studiekreds:  Bibelske spor i  moderne litteratur Sæt x 

Studiekreds:  C.S.Lewis og Tolkien  Sæt x 

Studiekreds:  Kunst + udflugt Sæt x 

Studiekreds:  Henrik Pontoppidan   Sæt x 

Underskrift: 
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