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Én bibel — to testamenter 
 

Om sammenhæng og brud  i Bibelen 
 

Kendskabet til Bibelen er sparsomt og fragmenteret  
for de fleste mennesker. Men også mange kristne op-
lever det svært at sætte læsningen af de forskellige dele  
af Bibelen ind i en helhedsforståelse. Og ærlige teologer 
indrømmer, at det er en udfordring. Samtidig er det jo 
også det, der gør studie og læsning af Bibelen allermest 
spændende. 
 
På dette Januarkursus skal vi beskæftige os med sam-
menhæng og brud i Bibelen, ikke mindst forholdet mel-
lem Det Gamle og Det Nye Testamente. Vi skal hjælpe 
hinanden til at læse og forstå Bibelen bedre og blive ud-
rustet til at formidle dens budskab både i og uden for  
kirken. 
 
OBS: Der er prækonference allerede torsdag, 9.30-16  
med Sigurd Grindheim! 
 

Torsdag 26. januar 
 

OBS: PRÆKONFERENCE : SAMMENHÆNGSMODELLER 

09.30 — Kaffe og rundstykker 

10.00 — Velkomst og introduktion til prækonference 
10.15 — En hel Bibel - trends og tendenser i fortolk-  
    ningshistorie og forskning. Plenarforedrag  
    v/ Sigurd Grindheim.  

11.15 — Q/A 
12.00 — Pause – sandwich kan bestilles ved tilmelding  
14.00 — En hel Bibel - en luthersk-inspireret tilgang.  
    Plenarforedrag v/ Sigurd Grindheim.  
15.00 — Q/A 
16.00 — (senest): Afslutning 
 
 

JANUARKURSUS —  DET GAMLE TESTAMENTE I HEBRÆERBREVET 

17.00 — Velkomst 

17.15 — Løftet til David, 2 Sam 7 og strukturen løfte-opfyldelse i frelseshisto-
    rien. Bibelrefleksion v/ Per Damgaard Pedersen.  
18.00 —  Aftensmad — bestil aftensmad ved tilmelding eller spis ude 

19.00 — Han, som er bedre! Fokus på Hebræerbrevets kristologi. Plenarfore-
    drag v/ Sigurd Grindheim.  

Professor i NT, Sigurd 
Grindheim, har undervist 
ved teologiske seminarier 
i USA, Etiopien og Norge.  
 

Per Damgaard Pedersen. 
Bibellæser gennem 43 år. 
Sognepræst i Kingo Kir-
ke. Studerer den armen-
ske ortodokse kirkes li-
turgi som bibeltolkning.  



 
Fredag 27. januar 

 

09.00 — Jesus Kristus som den, der synger, synges om og synges til i Salmer-
    nes Bog. Bibelrefleksion v/ Per Damgaard Pedersen  

10.15 — En bedre præst! Fokus på Hebræerbrevets tale om ypperstepræst og 
    tabernakel v/ Sigurd Grindheim 

12.00 — Pause – bestil smørrebrød ved tilmelding eller spis ude 

14.00-15.00 og 15.30-16.30 

3 spor både før og efter kaffepause - vælg 2: 
1. Hele Bibelen til børn og unge. Hvordan hjælper vi bedst børn og 

unge til efterhånden at integrere de mange stumper og glimt, de 
får af Bibelen, ind i et mangefacetteret og komplekst, men sam-
menhængende hele, som holder i virkelighedens verden? V/ Bir-
gitte Kjær  

2. Hele Bibelen til den sekulære dansker. Hvordan fortæller vi Bibe-
lens store historie til den almindelige dansker? Hvordan bruger vi 
det store narrativ som evangeliserende og apologetisk værktøj?  
V/ Jakob Olsen  

3. Hele Bibelen i prædikenen. Hvordan finder og prædiker vi en 
teksts budskab i en helbibelsk sammenhæng og forståelse med 
Kristus som centrum? V/ Christian Canu Højgaard  

 
18.00 — Festaften med god mad, hygge og historier.  
 

 
Lørdag 28. januar 

 
09.00 — Jeg er Josef. Fortællingen om Josef som Jesu selvfortælling. Bibelre-
    fleksion v/ Per Damgaard Pedersen  
10.15 —  En bedre pagt. Fokus på Hebræerbrevets tale om den nye pagt og  
    trosretfærdigheden v/ Sigurd Grindheim 
11.15 —  Q/A og opsamling  
12.30 — Afslutning og tak for denne gang  
 
 
ØVRIGE MEDVIRKENDE  

Birgitte Kjær, 
forfatter og reli-
gionspædagog 

 
Christian Canu Høj-
gaard, førsteamanu-
ensis, ph.d. og valg-
menighedspræst 

Jakob Olsen, lek-
tor, ph.d. og sog-
nepræst 



 
 
 

Prækonferenc og Januarkursus 2023 
 
 
 

 

PRIS     Deltagelse i hele januarkurset koster 1000 kr. inkl. præ -
      konferencen.     

     Pris for deltagelse i enkelte kursusdage:        
      Torsdag: 300 kr. (550 kr. inkl. prækonference) 
      Fredag: 500 kr. 
       Lørdag: 300 kr.  

       Kurset koster 15 kr. for studerende uden SU samt pensi
      onnister. Bemærk, at Præster kan søge tjenestefrihed til 
      deltagelse i konferencen, og de kan også ansøge om   
      refusion af kursus- og rejseudgifter. 

 
MAD     Fortæring i løbet af konferencen skal bestilles og beta- 
      les ved tilmeldingen på www.dbi.edu. Der er i øvrigt  
      gode muligheder for at købe mad i nærheden af DBI. 
 
TILMELDING Tilmelding på www.dbi.edu senest 15. januar   
      2023. 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: 
      www.wakeupcopenhagen.dk 
      www.hotelcopenhagen.dk/ 
      www.hotelamager.dk/ 
      www.cabinn.com 
      www.danhostelcopenhagen.dk 
      www.airbnb.dk (søg på område og datoer) 
       
ARRANGØR Dansk Bibel-Institut www.dbi.edu  
 

STED    Leifsgade 33, 6. sal (der er elevator) 
      2300 København S 
      3313 5500 
      dbi@dbi.edu 
       
 


