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DBI arbejder med bibelforskning
og teologisk undervisning, hvor
teologistuderende er den primære
målgruppe. Formålet er at fremme
bibeltro forkyndelse, undervisning og
mission i Danmark og udlandet.
Formand Jens Peter Rejkjær
Rektor Børge Haahr Andersen
Sekr.leder Ellen Lodahl Pedersen
Studiekoor. Peter Greek Kofod

Vi har i mange år kæmpet for retten til at få SU,
men det er ikke lykkedes. Vi mener ikke, at det
er fair, så derfor tilbyder vi rygdækning i form af
stipendier til vores fuldtidsstuderende. Det kan
du læse meget mere om på studiehjemmesiden
fiuc.dk

kommer godt igennem deres studier. Det er en
god rygdækning at have!

DER ER Ø KONOMISK RYGDÆ K NING!

Dine stipendier bliver betalt af ca. 1700 dedikerede mennesker i Danmark, på Færøerne, i Grønland etc. De udgør din økonomiske rygdækning,
mens du læser på DBI! Frivilligt giver de afkald
på en del af deres indtægt, fordi de gerne vil sørge
for en god teologisk uddannelse til dig, så du kan
engagere dig i Guds riges store arbejde i Danmark
eller rundt om i verden. Det er også disse dedikerede mennesker, der betaler for dine underviseres
løn, din læseplads … og alt det andet, du bruger
på DBI.
DER ER Å NDEL IG RYGDÆ K NING!

Der er også en endnu større flok mennesker, der
sidder rundt omkring i landet og jævnligt beder
for de studerende på DBI. De beder om, at Gud
vil arbejde med de studerende og danne og uddanne dem til de opgaver, de skal ud i, når de
er færdige. De beder også om, at de studerende

DER ER A LTID BRUG F OR H JÆ L P TIL
RYGDÆ K NING

Hvis du er en af dem, der giver vores studerende
og DBI rygdækning med forbøn og økonomisk
støtte, så vil vi gerne sige dig hjertelig tak! Vi
kunne ikke gennemføre uddannelserne uden jer!
Hvis du gerne vil have sat din økonomiske rygdækning i system, så foreslår vi, at du fx opretter
en Betalingsserviceaftale eller opretter et gavebrev til DBI. Se mere på www.dbi.edu eller ring til
vores økonomimedarbejder Maria Popp Jensen på
2526 5503 – eller mpj@dbi.edu.
Vores håb og bøn er flere nystartede studerende fra august 2022. Det øger udgifterne til stipendier og kræver, at flere melder sig som fastgivere.
Hvis du gerne vil give vores studerende og DBI
rygdækning gennem forbøn, så brug fx bede- og
takkeemnerne bagerst på bladet her i din daglige
bøn.
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Hvis jeg ikke gør det,
hvem gør det så?

F R A TRAK TOR
TIL TEOLO GI
Inter view med stud.theol. Daniel Solgaard
Af stud.theol. Mads Due

Inter view med stud.theol. Kasper Bech Drejer
Af stud.theol. Mads Due

Jeg m øder Daniel Solgaard til en
snak om at skif te landbr ug og Jylland
ud med teologi og København. Om
hvordan Gud ar bejder i os over tid,
og modner os til opgaver, som vi
måske ikke selv havde tænkt på i
før s te omgang.

Det begyndte som et ydre kald fra
venner og familie. På et tidspunkt
s tod det klar t for Kasp er B e ck
Drejer, at han var nødt til at reagere.
Et ophold på Luther sk Missions
Højskole blev spr ingbrættet .

”Jeg har arbejdet med landbrug i mange år. Så det
er en ting, jeg virkelig godt kan lide”, siger Daniel,
og fortsætter: ”Men en dag, da jeg gik og passede
grise og kørte traktor, tænkte jeg: Er det virkelig
det, jeg vil bruge mit liv på?” Daniel var godt i
gang med sin landbrugsuddannelse, da tanken om
at læse teologi begyndte at presse sig på.

”Bibelundervisningen på højskolen gav smag
på mere. Og så havde jeg lidt erfaring med at
forkynde og undervise. Den del følte jeg mig dog
ikke specielt tryg i.” Kasper fortæller om det, han
oplevede som et klart ydre kald til at læse teologi.
”At jeg overhovedet begyndte på DBI, var lidt et
eksperiment. Jeg besluttede mig for at prøve det
af i et halvt år. Jeg havde egentlig tænkt at stoppe,
men efter et par måneder kunne jeg mærke, at
det her var noget, jeg ikke kunne slippe.” At læse
teologi på DBI lå altså overhovedet ikke til højrebenet for den unge københavner. Men han søgte
ind alligevel. ”En dag blev jeg ramt af en tanke:
Hvis jeg ikke gør det, hvem gør det så?”

A FKL AR E N DE SA M TA LE R

”Det har været en længere proces, men der var
nogle øjeblikke, der var afgørende”, siger Daniel
og nævner, at det var afgørende at snakke med
de teologistuderende i DBI’s stand på en KFS-lejr.
”Derudover mødte jeg på en anden lejr en teolog,
der selv tidligere havde været landmand. Det gav
mod på at foretage samme skift!” Og så betød det
noget at besøge DBI og se, hvad det var for noget.
At være med til undervisning og mærke fællesskabet.

Daniel fortæller, at samtaler med andre har været
afgørende for hans kald til at læse teologi.

KIRK E HIS TORIE RY KKE R !

De største faglige oplevelser har været sprogfagene samt kirkehistorie: ”Det er fedt med
sprogfagene. Nu kan jeg recitere nogle af de
gammeltestamentlige salmer på grundsproget!
Og så har kirkehistorie givet mig et godt grundlæggende overblik. Det rykkede virkelig noget at
gennemgå hele kirkens historie.” Daniel nævner
også det særlige fællesskab på DBI: ”Der plads til
at snakke og stille kritiske spørgsmål. Det er fedt
at kunne gå til den i samtaler med undervisere og
andre studerende.”

V IL HEL S T SNAK K E MED ANDRE OM JESUS

Daniel begyndte på DBI i sommeren 2018, og er
dermed snart færdig med sin bachelor. Efter et
forårssemester i Israel håber han at kunne fortsætte på kandidaten på Københavns Universitet.
”Jeg vil gerne have mulighed for at blive præst i
folkekirken. Derudover har jeg i mange år haft et
kald til mission og evangelisation. Rammerne er
ret vide, men noget i den retning. Det, jeg bedst
kan li’, er at snakke med andre, at spørge ind til
deres liv og få lov til at fortælle om Jesus.”

H VORDA N K A N VI BRUGE DE T I PRA KSIS?

Kasper er vokset op i København, så da først
tanken om teologi havde bidt sig fast, var DBI
det oplagte valg. Og Kasper endte faktisk med at
blive glad for sin tid som teologistuderende. ”DBI
er et trygt sted, og et sted, hvor der er plads til at
være på vej i tro og liv. Jeg fik nogle rigtig gode
relationer, der stadig holder ved. Vi studerende
var ikke konkurrenter, men ønskede i fællesskab
at blive klogere.” Kasper beskriver sig selv som
praktiker snarere end teoretiker, og derfor blev
det hurtig vigtigt for ham at drøfte de praktiske
konsekvenser af undervisningens indhold: ”Jeg
er ikke teoretiker, så det var fedt at kunne stille
mere praktiske spørgsmål, om hvordan vi kan

Det var lidt af et eksperiment for Kasper at begynde på
teologi, men det kom hurtigt til at give god mening.

prædike om det, vi har lært, på søndag. Samtalen
i pauserne var mindst lige så vigtig som selve
undervisningen.”
E T K A L D TIL AT VÆ RE KIRK EPL A NT ER

Kasper afsluttede sin tid på DBI i julen 2020.
Han nu ansat som ungdomskonsulent i LMBU
samt forkynder i Hvidovre Frimenighed. ”Jeg har
længe oplevet et kald til at skulle være kirkeplanter en dag,” siger Kasper og fortsætter: ”Men lige
nu er jeg meget taknemmelig for at være noget
for en menighed og arbejde med unge mennesker.
Det er meget meningsfuldt.”
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Johan Ebdr up A ndresen

De studerende
har ordet
Vi har givet ordet til nogle af vores
s tuderende, som her for tæller om, hvilken
bet ydning teologis tudiet har for dem, og
hvor for de netop har valgt at s tudere her.

E l i se Ba ng

Jeg læser på bacheloruddannelsen
FIUC-CPH på DBI,
da det er væsentligt for mig,
at der er et kristent studiemiljø, samtidigt med at det er et
akademisk studium. Det, som har været og stadig
er vigtigt for mig, er, at der er andagter, bønsliv
og mulighed for at dele trosliv med både andre
studerende, men også med lærerne. At have nære
samtaler om livet, hvor jeg oplever, at jeg får en
akademisk vinkel, så min tro er med i mit studium.

Ma rgre t he Ba ng R. Kofo e d

Jeg startede på
FIUC-CPH på DBI
med enkeltfag ud
fra en lyst til personlig åndelig læring. Efter det første
halve år, der bare var for min
egen skyld, følte jeg, at Gud ønskede, at jeg skulle
tage en hel bachelor og derved få en god ballast.
Den røde tråd er tjeneste for ham. Allerede nu
kan jeg omsætte det, jeg lærer, og videreformidle
det, og jeg stoler på Guds fortsatte ledelse i mit liv.

Michael Høj gaard

Jeg valgte at
læse teologi på
FIUC-CPH på DBI,
fordi jeg på DBI kunne få
god undervisning og et godt
studiemiljø. Jeg må sige,
at DBI skuffede ikke. På DBI oplevede jeg, at
studiet er med til at udruste mig til en fremtidig
tjeneste både gennem studiet, gennem samtaler
med andre studerende og ansatte og ekstra tilbud
(temadage). Jeg kan klart anbefale DBI for dig,
der ønsker at læse teologi.

Jákup Á L akjuni

Jeg valgte FIUCCPH-uddannelsen
på DBI, fordi jeg
vidste, at det er et bibeltro institut. At det er et forholdsvist
lille sted, tiltalte mig også, og
det har helt sikkert medvirket til, at jeg har følt
mig så hjemme og velkommen her. Det halvandet
år, jeg hidtil har været her, har været en stor velsignelse for mig både fagligt og personligt. Jeg kan
kun anbefale DBI til alle teologiinteresserede.

Jeg er glad for at
læse på FIUC-CPH
på DBI, fordi der er
et godt samspil mellem teori
og praksis, og faglighed og
tro. De dygtige undervisere
deler ikke blot ud af deres store faglige viden,
men også af egne erfaringer fra arbejdsliv og kristenliv, så undervisningen sker med blik for livet
uden for og efter studiet.

Mads Due

Jeg læser teologi,
fordi jeg brænder
for at arbejde med
Bibelen. Hvis man virkelig
skal arbejde med de bibelske
tekster, er man nødt til at
være godt klædt på mht. sprogkundskaber, kirkehistorie, dogmatik mm. Jeg er her for at blive en
dygtig tekstlæser, der kan formidle Guds ord til
mine kristne brødre og søstre.

Jør n Nedergaard

Jeg har langvarig
studieerfaring fra
Aarhus og Københavns universiteter, og jeg
elsker at være på DBI. På én
gang emmer her af nærvær
og medmenneskelighed, og samtidig er man
som studerende i enestående nær kontakt med
topkvalificerede forskere og undervisere. DBI er
ikke en sten i den kirkelig sko – DBI er en blomst
i den kirkelige mangfoldighed.

C e cil ia Har vey

Jeg studerer på
FIUC-CPH på DBI,
fordi jeg har en
længsel efter at lære mere
om Bibelen og vores kristne
tro. I forlængelse heraf har
jeg et ønske om at arbejde inden for kirken eller
kristne organisationer for at hjælpe mennesker
til at vokse i troen på Jesus Kristus. Jeg valgte at
studere teologi på DBI, fordi jeg var tiltrukket af,
at troen har en selvfølgelig plads her på dette lille
studiested, og det er et spændende eventyr!

Isak Rei n holdt Jesp er sen

Jeg læser en bachelor i praktisk teologi på FIUC-CPH
på DBI simpelthen fordi, det
bl.a. er med til at gøre mig
glad. Jeg kan pt. ikke se mig
selv på et andet uddannelsessted. Teologien vækker min interesse, fascinerer mig og overvælder
mig dag efter dag. Jeg går ikke på DBI for at få
flotte eksamener eller pæne karakterer, men for
hver dag at lære noget nyt – om Gud, hans folk og
det at være kristen i dag.

B o B erentsen

Jeg kom til tro i
foråret 2016. Da
jeg gerne ville vide
mere om den kristne tro og
havde en drøm om at blive
præst, valgte jeg at studere
på FIUC-CPH på DBI. DBI var et godt valg for
mig, da jeg var usikker på, om jeg ville ”falde fra
troen”. Jeg var bevidst om, at jeg på DBI var et
godt sted, hvor jeg kunne få en stærk grund at
bygge på i et godt miljø med andre troende, som
kunne støtte mig.
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E N DAG
PÅ DBI MED
NICOL AI
Af stud.theol. Cecilia A . Har vey

HEJ!
Jeg heder Nicolai Kaltoft, og denne tilfældige torsdag
kan du følge med mig gennem min dag på DBI. Jeg er
24 år gammel og studerer på 2. år på bacheloruddannelsen i teologi og mission.

09 : 41
Om formiddagen har jeg undervisning i et eksegetisk
(fortolkende) fag om Markusevangeliet med adjunkt i
Ny Testamente, Nicolai Techow. I dette fag gennemgår
vi hver gang et stykke tekst, som vi tolker sammen. I
dag læser vi Mark 11,1-19 og snakker lidt ekstra om
tekstens struktur.

10 :23
I pausen går vi ofte ud på terrassen, hvis vejret
tillader det, og snakker sammen over en kop kaffe.
Indimellem fortsætter vi samtalen fra klasseværelset,
eller også snakker vi om noget helt andet! Her står jeg
med medstuderende Rasmus, Michael og underviser
Nicolai og nyder udsigten.

12 : 17
Til frokost sidder vi i kaffestuen, både studerende, lærere og ansatte sammen. I dag spiser jeg sammen med
Torgeir, Daniel og Jens – sidstnævnte er professor i
Gammel Testamente. Det er hyggeligt at tage en pause
fra studierne med lidt socialt samvær, hvor både store
og små emner får plads.

14 : 55
Når vi ikke har undervisning, sidder jeg oftest på min
læseplads på etagen ovenover ved biblioteket. Her har
jeg mine bøger, og jeg har ro og fred til at studere –
med udsigt over byen. Hvis jeg har brug for en bog, så
er biblioteket lige ved siden af, og hvis jeg har brug for
at spørge en lærer om noget, så er deres kontorer også
heroppe på etagen.

12 : 47
Om torsdagen har vi en andagt, hvor en af lærerne
deler nogle nøglerefleksioner ud fra den kommende
søndags tekst i kirken. Vi synger også en sang og
beder sammen. I dag er det Louise Høgild Pedersen,
underviser i latin og sjælesorg, som kommer med
refleksioner til teksten om den lamme mand, som blev
båret til Jesus af sine fire venner.

16 : 43
Tak for denne gang! Du er velkommen til at selv at
komme forbi en dag og se, hvordan vi har det på DBI,
og ellers håber jeg, at jeg møder dig som studerende
på FIUC-CPH’s uddannelser på DBI til efteråret!
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KOM TIL KØ BEN HAVN
OG L ÆS T EOLOGI!
Af stud.theol. Cecilia Har vey
Inter view med stud.theol. Annika Thusholt Hansen

Her får du et hur tigt over blik
over de uddannelser, du
kan læse på DBI gennem
s tudieordningen på FIUC -CPH.

Teologi og mission på 3-4 år
En akademisk bachelor i teologi og mission
er første del af en klassisk teologiuddannelse
tilføjet ekstra missionsfag.
Med 3 års studier kan du enten få job som
frimenighedspræst eller i en kirkelig organisation. Du kan også fortsætte i FIUC-systemet og tage en master i teologi.
Med 4 års studier og lidt supplering kan du
bl.a. bruge uddannelsen til at søge ind på Det
Teologiske Fakultet, hvor du med lidt supplering og 2 års kandidatstudier kan blive cand.
theol. Det giver adgang til at søge embede i
folkekirken. Du kan også bruge uddannelsen
i mange andre jobs i kirkelige organisationer, eller som en forberedelse til en opgave i
international mission.
I løbet af uddannelsen lærer du græsk og
hebraisk, som er de grundsprog, Bibelen er
skrevet på. Du kan også vælge latin, hvis du
vil søge ind på Det Teologiske Fakultet. Andre
fag er religionsfilosofi, kirkehistorie, dogmatik (troslære), etik, eksegese (fortolkning),
verdensreligioner etc. Uddannelsen sluttes
med en bacheloropgave.

Praktisk teologi på 3 år
En akademisk bachelor i praktisk teologi er
en selvstændig uddannelse, som du kan bruge direkte i kirkeligt arbejde, fx som kirke- og
kulturmedarbejder, arbejde i international
mission, kirkelige organisationer etc.
I løbet af uddannelsen får du en grundig
indføring i både bibelske og praktiske fag. Du
lærer om sjælesorg, diakoni, bekendelse og
efterfølgelse, kirkehistorie, kristen formidling, gudstjeneste- og menighedsledelse med
praktik etc. Du kan også vælge valgfag, som
målretter uddannelsen til det, du gerne vil
bruge den til.

Enkeltfag og nets tudier
Som nærværsstuderende kan du tage et eller
flere enkeltfag gratis, hvis du fx vil supplere
den uddannelse, du har i forvejen, eller bare
er interesseret i at lære nyt og fordybe dig i
Bibelen. I løbet af en årrække kan du sammensætte et helt bachelorstudium på den
måde, idet alle beståede fag udløser godkendte ECTS-point. Hvis du ikke kan møde op på
DBI, så kan du tage netstudier, hvor du følger
online undervisning via lydfiler, PowerPoint
og video og sparrer med underviseren. Netstudier er betalingskurser.

Læs mere om vores uddannelser på www.
fiuc.dk. Kontakt studiekoordinator Peter
Greek Kofod på studiekoordinator@dbi.edu
eller 2526 5505.

Annika bliver tiltr ukket af
kombinationen af at s tudere
Bibelen og fundere over,
hvad troen konkret bet yder
for mennesker.

På trods af en regnfuld cykeltur til DBI er det en
smilende Annika Thusholt Hansen, jeg møder en
torsdag morgen for at høre, hvordan hun har det
som studerende på DBI.
Annika er 26 år, fra Vestjylland, og studerer
på andet år på bacheloruddannelsen i praktisk
teologi. Ud over studierne arbejder hun som
lærervikar og er aktiv i sin menighed. Hun er glad
for at strikke, gå ture og drikke kaffe. Helt enkelt
”at nyde livet”, med hendes egne ord.
Hvorfor læser du praktisk teologi på DBI?
”Jeg har boet i Australien i 4 år, hvor jeg arbejdede meget med unge, og det var helt vildt spændende og meningsfuldt. Jeg har haft svært ved at
finde en uddannelse, der ville være relevant for
den slags arbejde.” Svaret kom i form af et tip fra
Annikas søster om den nye uddannelse i praktisk
teologi på DBI. ”Jeg tænkte bare, at hvis jeg skulle finde noget, der for mig var både spændende og
relevant, så måtte det være det.”
Hvad har været mest interessant indtil nu?
”De fag, som kigger indad på Bibelen er spændende. Men det, der virkelig fanger min opmærksomhed, er når vi kigger udad og ser, hvordan mennesker er. Særligt fag som livssyn, etik, kultur og
sjælesorg har Annika været glad for.
”Sjælesorg, har nok været det, som har resoneret mest med mig. Jeg kan se mig selv i det
arbejde fremover. Det at snakke med mennesker
og snakke om livet og virkeligheden.”

Annika synes, at praktisk teologi er spændende
og relevant. Særligt fagene livssyn, etik, kultur og
sjælesorg er hun glad for.

Hvad drømmer du om at bruge din
uddannelse til?
”Discipelskab er rigtig spændende, det er nok det,
jeg brænder for. At vandre med folk, der lærer at
være mere lig Jesus, og hvad det betyder at være
kristen i dagens Danmark.”
Hvordan er det at bo i København?
”Jeg elsker at bo i København! Jeg havde aldrig
nogensinde forestillet mig, at jeg skulle bo i København, men det er en utrolig undervurderet by.
Jeg kan så godt lide mangfoldigheden og det liv,
der er her.”
Hun kendte ikke nogen, da hun flyttede hertil,
men nu stortrives hun, blandt andet fordi hun har
fundet et kirkefælleskab og mange gode venner.
Hvad vil du sige til dem, der overvejer praktisk
teologi på DBI?
Svaret kommer hurtigt: ”Prøv! Kom til København og giv det et skud!”
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Ch r i s tian C anu H øj gaard

Mød en
underviser
Vores under visere er fagligt velkvalificerede,
så de kan give dig den beds te under visning.
Der for fokuserer vi på, at de opnår
akademiske grader inden for deres fag.

Samtidig med fagligheden vægter vi også, at den
enkelte underviser er engageret i opgaver i kirke
og mission, sådan at de kan føje deres praktiske
erfaringer til den akademiske undervisning. Vores
undervisere er tæt på de studerende i dagligdagen, og det er let at stille spørgsmål, få en snak
eller en mentorsamtale, når der er brug for det.

Nicola i Te chow

Ph.d. og adjunkt i fagområdet Ny
Testamente.
Nicolai har særligt specialiseret
sig i Paulus’ teologi, herunder
særligt hans lovforståelse og retfærdiggørelseslære, og hans læsning af Gammel Testamente.
Han underviser i græsk og andre fag indenfor Ny
Testamente.

Michael Ager bo Mør ch

Ph.d.-studerende og adjunkt i fagområdet systematisk teologi
Michael er ophavsmand til DBI’s
Center for teologi i praksis (ctip.
dk). Han har beskæftiget sig med en lang række
emner inden for bl.a. etik, religionsfilosofi,
dogmatik, forkyndelse etc. Han underviser i etik,
dogmatik og praktisk teologiske fag.

Ph.d. og adjunkt i fagområdet
Gammel Testamente, valgmenighedspræst
Christian har specialiseret sig i
Mosebøgerne, særligt Moseloven. Han forsker i
bibelsk hebraisk og bidrager til en kommende
hebraisk grammatik. Han underviser i forskellige
fag inden for Gammel Testamente.

Lou i se H øg ild Peder sen

Ph.d.-studerende i fagområdet
sjælesorg
Louise har primært arbejdet med anerkendelse og identitet i
en praktisk teologisk sjælesørgerisk sammenhæng. I sin ph.d. undersøger hun sjælesorgserfaringer hos mennesker, i den konservative del af
kirken, der er seksuelt orienteret mod eget køn.
Hun underviser i fagene Sjælesorg og Latin.

C ar s ten El mel u nd Peter sen
Chr i s tian S chøler Hol mgaard

Ph.d. og adjunkt i fagområdet Ny
Testamente, pastor
Christian har særligt arbejdet med
Matthæusevangeliet, hvor han
har fokuseret på frelsesforståelsen og forventningen om de sidste tider. Han har også arbejdet
med forskelle og ligheder imellem de synoptiske
evangelier. Han underviser i fag inden for Ny
Testamente – og har også undervisningserfaring
fra Etiopien.

Jens Br uun Kofoed

Professor i fagområdet Gammel
Testamente
Jens har især arbejdet med skabelsesberetningen og de første kapitler i 1. Mosebog samt Salmernes bog. Han har
udgivet en række bøger om bl.a. forholdet mellem
skabelse og evolutionsteori, samt forholdet mellem bibeltekst og nærorientalsk historie. Han
underviser fag inden for Gammel Testamente og
har undervisningserfaring fra Norge, Madagaskar
og Mongoliet.

Ph.d. og lektor i fagområdet systematisk teologi, pastor
Carsten har særligt arbejdet med
teologisk etik i mødet med tidens
udfordringer. Aktuelt arbejder han med helliggørelsesopfattelsen hos danske Luther-tolkere. Han
underviser i etik og dogmatik.

Nicolai Wi nther-Niel sen

Professor i fagområdet Gammel
Testamente og IKT på DBI, pastor
Nicolai arbejder især med at
opbygge online læringsplatforme
til hebraiskundervisningen. Derudover har han
arbejdet med bibeloversættelser og indføring i
Gammel Testamente. Han underviser i hebraisk.
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Jakob Ol sen

Ph.d. og lektor i religionsfilosofi,
pastor
Jakob har særligt beskæftiget sig
med Augustin, Martin Luther, John
Henry Newman, Søren Kierkegaard, Karl R. Popper og C.S. Lewis. Derudover har han et fokus på
apologetik og på erkendelsesteori. Han underviser
i filosofihistorie, apologetik og dogmatik.

Fi n n Aasebø Røn ne

Professor i fagområdet kirkehistorie, pastor
Finn har især arbejdet med etiopisk kirkehistorie og med skandinavisk vækkelseshistorie, særligt med relation til
den nyevangeliske bevægelse. Han underviser i
fagene Kirkehistorie og Ikke-vestlig kirkehistorie
– og underviser også en måned om året på EGST
i Etiopien.

B ørge Haah r A nder sen

Cand.theol., rektor på DBI, timelærer, pastor
Børge har særligt arbejdet med
formidling af evangeliet for alle
aldersgrupper samt sjælesorg og teologi i praksis.
Han underviser i prædikenlære (homiletik) og
indføring i praktisk teologi.

Ni n na Ves tergaard B raü ner

Cand.pæd., lektor, timelærer
Ninna har mange års erfaring som
underviser for lærerstuderende og
lærere i forhold vedr. opdragelse,
dannelse og undervisning. Hun underviser som
timelærer i faget Børn, unge og kristen tro.

O ddr u n Aasebø Røn ne
Peter Ol sen

Ph.d. og ekstern lektor i
fagområdet dogmatik (troslære)
Peter har særligt beskæftiget
sig med Luthers teologi og
bekendelsesskrifterne. Han underviser i dogmatik
og teologihistorie.

Lærer og diakon, timelærer
Oddrun har særligt arbejdet med
diakoni i praksis i forskellige kirkelige organisationer, bl.a. i indvandrearbejdet og i folkekirkens skoletjeneste. Hun
underviser i faget Diakoni.
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Frederiksborg
FrederiksborgApotek
Apotek
Slotsgade
26,26,
3400
Hillerød
Slotsgade
3400
Hillerød
4848
2626
5656
0000
Åbningstid

Åbningstid

alle dage i året
alle
dage i året
kl 8-21

kl 8-21

Stor
erfaring,
høj
kvalitet

Handicapvenlige adgangsforhold
Handicapvenlige adgangsforhold
www.frederiksborg-apotek.dk

www.frederiksborg-apotek.dk

ISO Certificering
Frederiksborg Apotek

Slotsgade 26, 3400 Hillerød
Frederiksborg
Apotek
48 26 56 00
Slotsgade
26, 3400 Hillerød
48 26 56 00

SVERRE BØE

På vegne av Kristus

Åbningstid

alle dage i året

Åbningstid
kl 8-21

Misjon i Bibelen

alle dage i året
kl
8-21
Handicapvenlige
adgangsforhold

Kolon | 360 sider | 249,95 kr.

www.frederiksborg-apotek.dk

Handicapvenlige adgangsforhold
www.frederiksborg-apotek.dk

H vem skal
for k ynde for di ne
b ø r nebø r n?
Over vejer d u at
tes t amentere noge t af
din ar v t il uddan nel se af
bi b el tro te olo ger ?

Bliv klar på kun 3 måneder
En ISO certificering styrker jeres forretning

Der er mange meninger om, hvad
kristen mission er, og hvordan
det skal gøres. Denne bog drøfter
udførligt hvad Bibelen har at sige
om mission, både i Det gamle og
Det nye Testamente.

Frederiksborg Apotek

Slotsgade
26,tid
3400
Hillerød
»I en
hvor
kirken
således besinder sig på sin missionsFrederiksborg
Apotek
opgave, er denne bog en kærkommen gave.«

Slotsgade
48 26 5626,003400 Hillerød

Kont akt DBI på dbi@dbi.edu
eller 3313 5500.

ISO 14001 - miljø
Standarden sætter fokus på at reducere din
virksomheds miljøpåvirkning gennem hele
værdikæden.

ISO 45001 - arbejdsmiljø
Sætter fokus på et sundt og attraktivt
arbejdsmiljø til glæde for både medarbejdere,
ledere og ejere.

ISO 27001 - informationssikkerhed
Standarden sikrer, at I kommer omkring alle
emner, og ud i alle hjørner, i denne særdeles
vigtige og aktuelle disciplin.

J E P P E B A C H N I KO L A J S E N ,
L E K T O R V E D M F V I T E N S K A P E L I G H Ø Y S KO L E I O S L O

48
26 56 00
Åbningstid:
alle dage i året kl 8-21

Forlaget
Kolon udgiver bøger med relevans
Handicapvenlige
adgangsforhold
Åbningstid:
alle og
dage
året kl skole
8-21 og samfund.
www.frederiksborg-apotek.dk
fagmiljø
fori kirke,
Handicapvenlige adgangsforhold
Forlagsgruppen
www.frederiksborg-apotek.dk

Vi tager ejerskabet!
Vi tager det samlede ejerskab fra start og indtil I har certifikaterne på væggen!
Og det til en fast pris og uden overraskelser!

for det teologiske

Lohse | 7593 4455 | lohse.dk

Husk , at d u ka n
tes t amentere, uden at de t
reducerer ar ven t il di ne
e f ter ladte.
DBI t il by der rådg iv n i ng
og g rat i s h j æ l p me d
ud f æ rdigel se af
tes t a mente t .

ISO 9001 - kvalitet
Handler om de produkter og ydelser, som I
leverer til jeres kunder. De skal være
forudsigelige og hele tiden forbedres!

.

Studieintroduktionsdag på Dansk Bibel-Institut
30. marts 2022 kl. 10-16
Har du overvejet at læse teologi? Kom og hør om bacheloruddannelser
og enkeltfag i teologi på Fjellhaug International University College –
København. Følg en undervisningstime, snak med teologistuderende og få
mere information. Vi ses på Leifsgade 33, 6. sal, 2300 København S.

Læs mere på www.fiuc.dk og www.dbi.edu

Ring eller skriv til os
ProcessManager ApS
Univate by Symbion

Njalsgade 76 4. sal
2300 København S
Telefon: 32 20 36 20
E-mail: info@process-manager.dk

Scan QR koden

ID nr. 42472

Kontakt 44 51 73 37
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HJÆLP – og
helst lidt hurtigt
Af rek tor Børge Haahr Andersen

” Vi har br ug for tre ansøgninger til tre gode
præs tes tillinger, hvor unge fra DBI faktisk vil
have en god chance”. Det var budskabet, jeg fik
med hjem ef ter en prædiketur til Nordjylland.

DER E R BRUG F OR
PRÆS T E R

I sidste uge havde vi i vores
lokale kirke besøg af en præst,
som fortalte os, at nu gik han på
pension til sommer efter mere
end tredive år ved samme kirke.
”Og jeg er jo kun én ud af fem
præster ved de bibeltro menigheder i København”, tilføjede
han. I samme uge mailvekslede jeg lidt med en gammel
studiekammerat, som er præst
på Bornholm, men snart går på
pension. Så om få måneder ringer de sikkert fra hans menighedsråd og spørger efter en ny
kandidat til præsteembedet.
DER E R BRUG
F OR DI A KONA L E
MEDAR BE J DE R E

Når vores nye bacheloruddannelse i praktisk teologi om
nogle år er slået an, vil folk
begynde at ringe til DBI og sige:

”Vi har brug for en ny kirkeog kulturmedarbejder. Har I
nogen, I kan anbefale?”.
Evangeliet skal forkyndes til
vores børn og børnebørn. Forsømmer vi uddannelsen af nye
teologer i nogle få år, så opstår
der huller i de platforme, der
er rundt omkring i vores land,
og hvor der er mulighed for at
forkynde evangeliet.
DE R E R BRUG F OR NYE
TEOLOGIS TU DE RENDE

Vi har brug for en talstærk
gruppe af nye studerende. Unge
mennesker, der elsker evangeliet så meget, at de gerne vil
bruge et helt arbejdsliv på at formidle det videre til andre. Der
er brug for mænd og kvinder,
der vil fordybe sig i Bibelen og
de teologiske fag med henblik på
at omsætte det til sjælesorg og
forkyndelse i en eller anden stilling i Danmark eller udlandet.

Tak for
· Studerende der vil
uddanne sig til tjenes te
· Komp etente og
engagerede under visere
· Fr ihed til at
for k ynde G ud s ord

Bed for
· Nye s tuderende til
aug us t 2022
· At de s tuderende
må vokse i
er kendelsen af Gud
· At de s tuderende
må klare sig god t
igennem s tudiet

