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Ligesom med musik skal teologi også praktiseres. Torsdage med prak-
tisk teologi er for dig, som gerne vil udrustes til at bruge teologien—
både for teologistuderende, som i fremtiden skal arbejde med netop 
teologi i praksis. Men også for dig, som bare har lyst til at lære mere.  
 

Program 

16. sep. Intro til diakoni v./ Oddrun Aasebø Rønne 

En introduktion til hvad diakoni er, og hvilken plads det har i kirken. 

 

30. sep. Ledelse af frivillige v./ Annette Bækgaard 

Er frivilligledelse bare almindelig god ledelse, eller hvad skal man væ-

re opmærksom på i arbejdet med frivillige i kirken eller andre steder? 

 

14. okt. Åndelig selvledelse og dannelse v./ Henrik Nymann 

Eriksen 

Teologer bruger meget af deres tid på at lede andre, men hvordan ta-

ger man vare på sin egen åndelige dannelse? 

 

28. okt. Formidling for børn og unge v./ Ninna Bräuner 

En introduktion til hvordan man bedst formidler for børn og unge. 

Hvad skal man være opmærksom på i mødet med netop denne mål-

gruppe. 

 

11. nov. Påvirkning med respekt v./ KPI 

Der finder altid påvirkning sted i formidling, men spørgsmålet er, 
hvordan vi bedst udrustes til at formidle og påvirke med respekt.  

 
25. nov. Intro til sjælesorg v./ Louise Høgild Pedersen 

En introduktion til hvad sjælesorg er og ikke er, og hvad man som 

sjælesørger skal være opmærksom på.  

 

Pris 
200 kr. pr. gang. Alle 6 gange for 1000 kr.  
Gratis for studerende på DBI og Det Teologiske Fakultet. 

 

Tilmelding 
Tilmeld dig og læs mere om torsdage med praktisk teologi på 
www.ctip.dk 
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