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INDSIGTSKURSUS Teologi for lægfolk 
Der er intet så inspirerende som at møde mennesker, der brænder 
for det, de taler om. Entusiasme smitter. Dette kursus er planlagt 
ud fra den idé, at alle undervisere og foredragsholdere kun skal 
fortælle om præcis det hjørne af teologien, som de brænder 
allermest for. Jeg kalder princippet:  

               Knowledge Through Passion.      

Du kan med andre ord forvente, at du hver dag på kurset kan 
forvente at møde 3-4 foredragsholdere, som ikke bare ved, hvad 
de taler om – de er topmotiveret!  Emnerne spænder lige fra 
trosbekendelsen, Lukasevangeliet, det aramæiske sprog, Søren 
Kierkegaards univers til mere personlige fortællinger om flugt og 
fortielser.   

Kurset er intenst. Derfor er det vigtigt, at vi er et sted, hvor der er 
højt til loftet og rart at være. Et sted med ånd. EMMAUS Galleri- og 
Kursuscenter i Haslev på Sydsjælland er præcis sådan et sted. Her 
står køkkenet desuden for madlavningen morgen, middag og 
aften. Vi skal blot sætte os til bords. 
 
Velkommen til en uge med teologi og eksistens på skemaet.   
 
Rasmus Birkerod 
Kursusleder, journalist og rejseleder 
MOBIL: 3027-2319 

____________________________________________________________________________ 

 

Du kan vælge at tilmelde dig én af følgende ugekurser i 2018: 

  

 

 

 

Tilmelding til info@birkerod-indsigt.dk senest 3 uger før 
kursusstart. 
 
  
 
 
 
 
  

 

 
15.-19. januar 

19.-23. februar 
30. april – 4. maj 



 

INDHOLD (Ændringer kan forekomme): 
 
Kierkegaard og den eksistentielle rusketur. 
 
Medlevende foredrag, der ridser nogle af Kierkegaards centrale 
overvejelser op.  

Kierkegaard er vanskelig, men altid vedkommende. Derfor 
udsættes vi altid for en eksistentiel rusketur i mødet med ham og 
hans dybsindigheder. Kierkegaard vil ikke lave kopier. Han vil 
udfordre os til at træde i eksistens og blive os selv. 

Og hvad mange måske ikke tror, så afstedkommer mødet altid 
træk på smilebåndet og brug af lattermusklerne via hans 
finurlighed og herlige humor. 

OPLÆGSHOLDER: Henrik Bækgaard, teolog. 

 

Det aramæiske mysterium 

Vi dykker ned i nogle væsentlige oversættelser af aramæisk - for 
at få en dybere og klarere betydning af de begreber, vi bruger 
dagligt i kirken. Sanger, forfatter og mystiker Lars Muhl har 
studeret aramæisk i 25 år – det sprog, Jesus talte.  

Her tager han udgangspunkt i sin bog ”Lysets Lov” og giver 
deltagerne en fornemmelse af sprogets historie, og hvordan det er 
blevet anvendt i de mellemøstlige mysterietraditioner.  Han ser 
det som nøglen til at forstå mange af de udsagn i Det Nye 
Testamente, som mange i dag har svært ved at forstå. 

OPLÆGSHOLDER: Lars Muhl, sanger, forfatter og ekspert i 
aramæisk. 

 

Trosbekendelsen 

Kan vi stadig bruge de gamle formuleringer i vores 
trosbekendelse? Den bekendelse, hvor vi udtrykker troen på, at 
Gud er vores skaber, at Jesus Kristus er Guds søn og vores frelser – 
og at Helligånden er den levende kraft, der skaber fællesskab, 
kirke og tænder troen og håbet i os?  

Vi vil diskutere nutidige teologiske tolkninger af trosbekendelsens 
og samtidig se tilbage på markante eksempler fra teologiens 
historie. 

OPLÆGSHOLDER: Henning Nørhøj, teolog og tidligere 
højskoleforstander. 

 
 

 



 

Hvorfor gør vi, som vi gør i gudstjenesten? 

Folkekirkens gudstjeneste er en samtale med en tradition, der kan 
føres helt tilbage til oldkirken. Men én særlig periode har præget 
den mere end andre: Reformationen.  

Men reformationen var ikke bare Luther – f.eks. havde de danske 
reformatorer et noget andet syn på, hvad nadveren ’er’, end hvad 
Luther kunne skrive under på. Dette foredrag giver en forståelse 
for, hvorfor vi egentlig gør, som vi gør i gudstjenesten.   

OPLÆGSHOLDER: Rasmus H.C. Dreyer, underviser i kirkehistorie og 
formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. 

 

Troen på dommedag i kristendom og islam 

Hvilke forskelle er der mellem kristendom og islam? Og hvordan 
ser de to religioner på dommedag. Hvilke udfordringer har kirken 
i mødet med islam?  

Tidligere biskop Steen Skovsgaard er lige nu i gang med en ph.d., 
hvor emnet er netop dette. Han var i 26 år sognepræst i Gellerup 
Sogn ved Aarhus, hvor de fleste indbyggere er muslimer. 
Erfaringerne er samlet i flere bøger, senest i bogen: ”Hvad kan du 
tilbyde mig som muslim, præst?”.  

OPLÆGSHOLDER: Steen Skovsgaard, ph.d-studerende og tidligere 
biskop. 

 

Livsforandrende bibelhistorier 

Bliv Bibelinspireret. Mød en tidligere elitesportsudøver for hvem 
Bibelen fik livsforandrende betydning.  

Anna Kluge kalder sig stærkt troende og arbejder i dag som præst 
dagligt med Bibelens historier. Her deler hun et udpluk af de 
historier fra Bibelen, som på vitale tidspunkter i hendes liv har 
været afgørende for hende. Hun har opdaget, at der er forskel på 
at kende Bibelhistorierne og erkende dem. Her kommer du med 
ind i de historier, som Anna Kluge kalder for ”et lille vindue ind til 
noget stort”.  

OPLÆGSHOLDER: Anna Kluge, teolog og sognepræst, Korsør  

 

 

 
 



 

En personlig fortælling om flugt og fortielser 

Hans-Peter Tams har gennem hele sit liv båret på frygtelige 
minder fra sin barndom. I over 60 år holdt han sine oplevelser for 
sig selv - og var plaget af voldsomme mareridt. Først inden for de 
seneste år er han begyndt at fortælle historien om, hvordan han 
som 9-årig og næstældst i en søskendeflok på 5 flygtede gennem 
Nazi-Tyskland i vinteren 1944-45. De var adskilt fra deres 
forældre, men døde soldaters tøj og rationeringer blev deres 
redning.  

Det er i bogen Mindernes Dæmoner, at Hans-Peter Tams for første 
gang fortæller om sine oplevelser under krigen. Her fortæller han, 
hvorfor han stadig ikke føler sig værdig til at gå til nadver. 

OPLÆGSHOLDER: Hans-Peter Tams, tysk flygtning under 2. 
verdenskrig.    

 

Lukas og Apostlenes Gerninger 

I Det Nye Testamente er Lukas er den store fortæller. Vi ser på 
Lukasevangeliets særpræg og blandt andet evangelistens sociale 
interesse. Lukasevangeliet er nok vores bedste kilde til den 
verden, som kristendommen blev til i.  

Apostlenes Gerninger er fortsættelsen af Lukasevangeliet. 
Forfatteren er den samme og åbenlyst veluddannet. Det er 
historien om den urkristne mission, kristentroens udbredelse fra 
Jerusalem til "jordens ende". I den første del af skriftet er de tolv 
apostle den kollektive hovedperson, mens Paulus er 
hovedpersonen i skriftets sidste del. 

OPLÆGSHOLDER: Henning Nørhøj, teolog og tidligere 
højskoleforstander. 

 

Sang og guitar med teologien 

Et potpourri af et nærværende foredrag, guitarstemning, viser og 
salmesang. Her skal vi være sammen om musikken med præsten, 
der altid har guitaren med til både dåb og vielse.   

Middelaldermystikeren Hildegard sagde, at når man lovsang Gud, 
så kunne man på mystisk vis komme i samme tilstand som Adam 
og Eva var i før syndefaldet. Reformatorerne kaldte musikken for 
teologiens søster. Kirkens 2.000-årige historie byder på 
forunderlige tanker om musikkens væsen.  

OPLÆGSHOLDER: Mikkel Vale, musiker, teolog og præst, Tuse Næs 

 
 



 

Hvad griner du af! Om Storm P. og religiøs humor. 

Den danske humorist Storm P. får os til at trække på smilebåndet 
– men er han også en opbyggelig forfatter? Foredraget vil også 
beskæftige sig med andre typer humor, som f.eks. den jødiske 
humor, der tager sit afsæt i Det Gamle Testamente. 

OPLÆGSHOLDER: Kristian Østergaard, anmelder i Kristeligt 
Dagblad og sognepræst i Sorø. 

 

Troen og Liverpool FC 

Underholdende, tankevækkende og personligt foredrag om troens 
og overtroens plads i fankulturen. Jens Østergaard har været 
journalist i over 30 år – på alle typer medier lige fra Ringkøbing 
Avis til redaktør på TV2 Nyhederne. Foredraget er også et møde 
med humoren som en af de væsentligste ingredienser i det 
menneskelige møde. 

OPLÆGSHOLDER: Jens Østergaard, redaktør, TV ØST  

 

Gudstjenesten er menighedens!   

Gudstjenesten er til og for menigheden. Alt hvad der foregår i 
kirken skal kunne forstås af menigheden. Og det er ikke altid 
tilfældet, mener præsten Jan Grønborg, der har en række bud på, 
hvordan gudstjenesten i den danske folkekirke kan blive langt 
mere forståelig, relevant, livlig og meningsfuld, end den er i dag.  
 
Jan Grønborg er vokset op som baptist og har tidligere været 
præst i den svenske kirke i Skåne.  Han har været præst i 
folkekirken i 25 år. Derudover har han i mange år undervist 
danske præster i Liturgisk Nærvær. 
 
OPLÆGSHOLDER: Jan Grønborg, teolog og præst 

 

Stemmens univers 

Kirkens rum er fyldt med musik og sang - og den menneskelige 
stemme er forunderlig. Her lærer du om hvordan sang og 
personlighed spiller sammen. Stemmen er afgørende for, hvordan 
vi skaber kontakt i mødet med andre mennesker. Kursisterne 
bliver inddraget i flere inspirerende øvelser. 

OPLÆGSHOLDER: Marie Louise Skovhus, stemmetræner og 
stressterapeut. 

 
 



 

PRIS: 

6.995 kr. per person inkl. moms.  

 Inkluderer: 
 Morgenmad, frokost og aftensmad. 
 12 undervisere og foredragsholdere.  
 Kursusleder 
  
 Inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer 
 
Tillæg for enkeltværelse er 500 kr.  

 

PRAKTISK: 

 
Tilmelding til info@birkerod-indsigt.dk senest 3 uger før 
kursusstart. 
 
Kurset vil blive gennemført ved minimum 25 deltagere.  
 
Hvis kurset ikke gennemføres bliver det totale beløb naturligvis 
refunderet. 
 
Skulle en oplægsholder blive syg eller i sidste øjeblik forhindret i 
at komme, vil der ikke ske refusion af beløbet. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

BIRKEROD  INDSIGT 
- Størst indsigt får vi gennem det menneskelige møde 

 
 

Jeg drømmer om en verden, hvor flere mennesker møder verden 
tillidsfuldt. Det er i det menneskelige møde, at tillid opstår. Derfor 
arbejder jeg kun med dette: At skabe  

INDSIGT GENNEM DET MENNESKELIGE MØDE. Det sker gennem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Birkerod 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Rasmus Birkerod (f.1975): Gift og far til tre børn. Uddannet journalist 
og rejseleder. Har tidligere arbejdet for Tjæreborg Rejser, Spies Rejser, 
Dagbladet Politiken, Viasat Sport, TV Danmark og senest 11 år på TV 
ØST, som er en del af TV2-regionerne.  

Ophavsmand, redaktør og studievært på de prisvindende tros- og 
eksistensprogrammer HVEM ER DU! og Præstens Lektie. Forinden 
nyhedsvært og sportsredaktør på tv-stationen.  

Startede i efteråret 2017 virksomheden BIRKEROD INDSIGT, for at 
kunne koncentrere sig 100 % om opgaven med at skabe ”indsigt 
gennem det menneskelige møde.”   

 

BIRKEROD  INDSIGT  
Højskolevej 11, 4690 Haslev, mobil 3027-2319 

WEB: www.birkerod-indsigt.dk 
Mail: info@birkerod-indsigt.dk 

CVR: 38 87 52 72 

 

 
 

 
 Indsigtsrejser og sognerejser til Israel/Vestbredden 
 Teologikursus for lægfolk – en uge med tro & eksistens. 
 Samtaleforløb: ”FIND DIT HVORFOR” 
 Foredrag 


