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Kristen i skandinavisk kultur 2021 
 
 

Forstår vi den tid og kultur, vi lever i i Skandinavien  
i 2021? Hvordan lever vi i den som kristne? 
 
Det tager vi fat på til årets januarkursus. Vi skal ar-
bejde med essensen i Jesu ærinde i verden,  sådan 
som det også kommer til udtryk i bjergprædikenen. 
 
Målgruppen er bibellæsere, præster, teologer, forkyn-
dere og alle andre, der er optaget af at formidle den 
kristne tro til moderne mennesker. 
 
Kurset arrangeres af DBI i samarbejde med en række 
organisationer, der arbejder med mission og evange-
lisation i ind– og udland. 

 
HJERTELIG VELKOMMEN! 

 
 
 

Torsdag 28. januar 
 

OBS: PRÆKONFERENCE  OM KLIMA—OGSÅ MIT ANSVAR 

09.30 —  Kaffe og rundstykker 

10.00  — Velkommen til prækonference om klima 
10.15 —  Hvad sker der med klimaet — og hvor alvorligt er det? v/ Mikael  
    Jarnvig 
11.30 —  Er der en grund til, at vi skal redde Jorden — hvad siger bibel- 
    teksterne? v/ Jens Bruun Kofoed 

12.30 —  Pause – bestil sandwich ved tilmelding eller spis ude 

14.00 —  Konturerne af et kristent og holistisk natursyn — som grundlag for 
    respons på klimaudfordringerne. v/ Uffe Kronborg 

15.30 —  Paneldebat med de tre foredragsholdere: Hvordan skal vi som   
    kristne og kirke forholde os til klimaudfordringerne? 
 
JANUARKURSUS 

17.00 — Velkomst januarkursus 

17.10 — Bjergprædikenen  og præstationskulturen  v/ Jens Ole Christensen 
18.00 —  Aftensmad — bestil sandwich ved tilmelding eller spis ude 

19.00 — Indledningsforedrag: Signalement af skandinavisk kultur 2021 v/  
    Espen Ottosen  

Espen Ottosen er forfatter, 
debattør og informations-
chef i Norsk Luthersk 
Misjonssamband. 



Fredag 29. januar 
 

09.00 — Bjergprædikenen og  livet i det offentlige rum v/ Jens Ole Christen-
    sen 
10.15 — Hovedforedrag: Kontakt- og konfliktpunkter i kristnes møde med  
    skandinavisk kultur anno 2021 v/Espen Ottosen 

12.00 — Pause – bestil smørrebrød ved tilmelding eller spis ude 

14.00-15.00 og 15.30-16.30 — 4 spor både før og efter kaffepause: 
1. Udfordringer til seksualetikken v/ Vibeke Sode Hjorth  
2. Udfordringer til og fra vores nye landsmænd v/ Krista Rosenlund 

Bellows  
3. Udfordringer i ungdomskulturen v/ Lisa Rom Boye 
4. Udfordringer fra debatten om køn og identitet v/ Dorte Sig Leer-

gaard  
17.30 — Festaften med god mad, hygge og historier. Bl.a. med bordtaler   
    ved medvirkende ved kurset om deres personlige møde med  
    skandinavisk kultur anno 2021.   

 

Lørdag 30. januar 
 

09.00 — Bjergprædikenen og  fromhedslivet  v/ Jens Ole Christensen 
10.10 — Hvordan skal vi formidle det kristne budskab ind i en  
    skandinavisk kultur anno 2021. Udfordringer og muligheder: 

1. I børne- og ungdomskulturen v/ Carsten Hjorth Pedersen  
2. I en folkekirkevirkelighed v/ Niels Jørn Fogh  
3. Ud fra frimenigheder v/ Claus Sode Grønbæk  
4. I en udpræget skamkultur v/ Leif Andersen  
5. I medierne – de sociale og offentlige v/ Manuel Vigilius  

12.30 — Afslutning og tak for denne gang  
 
MEDVIRKENDE  

Mikael Jarnvig: Meteorolog 
Jens Bruun Kofoed: Professor i GT på DBI og FIUC-CPH 
Uffe Kronborg: Sognepræst i Aalborg 
Jens Ole Christensen: Sognepræst på Østerbro, København 
Espen Ottosen: Informationschef hos NLM 
Vibeke Sode Hjorth: Cand.theol., leder af AdamogEva.dk 

Krista Rosenlund Bellows: Landsleder i IMs tværkulturelle arbejde 
Lisa Rom Boye: KFS-sekretær for International Student Ministry 
Dorte Sig Leergaard: Landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk 
Carsten Hjorth Pedersen: Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut 
Niels Jørn Fogh: Sognepræst i Lindehøj, Herlev 
Claus Sode Grønbæk: Præst i Københavnerkirken 
Leif Andersen: Lektor i praktisk teologi på MF 
Manuel Vigilius: Kommunikationschef hos COWI  



Prækonference og januarkursus 2021 
 
 
 

 

PRIS     Deltagelse i hele kurset koster 1000 kr. inkl. prækonfe- 
      rence.     
      Pris for deltagelse i enkelte kursusdage:        
      Torsdag: 300 kr. (550 kr. inkl. prækonference) 
      Fredag: 500 kr. 
       Lørdag: 300 kr.  
       Kurset er gratis for studerende uden  SU samt pension-

      nister. Bemærk: Præster kan søge tjenestefrihed til del-
      tagelse i  kurset, og de kan også ansøge om refusion af  
      kursus- og rejseudgifter. 

 
MAD     Fortæring i løbet af prækonferencen og januarkurset  
      skal  bestilles og betales ved tilmeldingen på      
      www.dbi.edu. Der er i øvrigt gode muligheder for at  
      købe mad i nærheden af DBI. 
 
TILMELDING Tilmelding skal ske på www.dbi.edu  senest 18. januar  
      2021. Her skal man også bestille og betale for mad og  
      drikke, hvis man ønsker at spise med. 
      Hvis man kun deltager i enkeltforedrag og ikke spiser  
      med, er tilmelding ikke nødvendig.  
 
BO     Der er gode overnatningsmuligheder til en rimelig pris i 
      nærheden af DBI. Prøv følgende: 
      www.hotelcopenhagen.dk (350 m. fra DBI) 
      www.wakeupcopenhagen.dk (Carsten Niebuhrsgade) 
      www.hotelamager.dk 
      www.danhostelcopenhagen.dk 
      www.airbnb.dk (søg på område og datoer) 
       
ARRANGØR Dansk Bibel-Institut i samarbejde med ELM Danmark, 
      ELM Sverige, Luthersk Mission, Heimamissionen og  
      Promissio. 

 

STED    Leifsgade 33, 6. sal 
      2300 København S       
      3313 5500 
      dbi@dbi.edu—www.dbi.edu 

       
       


