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DBIs Center for Teologi i Praksis ønsker at skabe jordforbindelse mellem det teo-
logiske arbejde, som gøres på DBI, og det kristne liv i kirken, hjemmet, skolen, på 
arbejdspladsen og i de mange andre relationer, som kristenlivet leves i. Vi har 
derfor samlet en buket af foredrag og korte undervisningsforløb, som på forskelli-
ge måder kan være til at udruste til et liv i kald og stand.  

Bestil undervisning eller foredrag ved at kontakte den enkelte underviser neden-
for. Hvis du har særlige ønsker eller spørgsmål, som ikke er besvaret i denne fol-
der, så skriv til Michael Agerbo Mørch, CTIPs administrative leder, på 
mam@dbi.edu 

BØRGE HAAHR ANDERSEN 
Rektor på DBI— bha@dbi.edu 

 Nej tak, jeg er ikke fundamentalist – om bibelsyn og bibeltroskab  
 Introduktion til Lukasevangeliet  
 Introduktion til Apostlenes gerninger  
 Introduktion til Romerbrevet  
 Introduktion til Efeserbrevet  
 Guds styre af alle ting og det kristne menneskes lidelse  
 Luther som prædikant  
 

JENS BRUUN KOFOED 
Professor i Gammel Testamente — jbk@dbi.edu  
 
 Debatten om skabelse og evolution  
 Menneskelivet som gave og opgave – om skabelsesberetningens gudsbilled-

lighed  
 Guds mission i Esajas' Bog: Dom, frelse og nyskabelse 
 Salmernes Bog som livsmestring  
 Gammel Testamentes historiske troværdighed 
 Penge i Biblen – Er der en kristen økonomisk etik?  
 
 

KRISTIAN MOGENSEN 
Høgskolelektor i missiologi — km@dbi.edu 
 
 Mission og missionskald i forkyndelsen  
 Bibelbrug i tværkulturel og tværreligiøs kontekst   
 Formidling af evangeliet i en muslimsk sammenhæng med særlig fokus på 

ære og skam  
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MICHAEL AGERBO MØRCH 

Ph.d.-studerende i systematisk teologi — mam@dbi.edu 
 
 Kirkens kit, akademiets kant - hvad skal kirken egentlig bruge DBI til?  
 Sabbatshvile og arbejdsliv 
 Blive, hvad du er! Om helliggørelse i Bibelen og hos Luther  
 Kristen mellem moskeer og omskæringer - om åndsfrihed i dag 
 Kristendom ind i det offentlige rum 
 Zeitgeist! Om nutidens tendenser, muligheder og udfordringer 
 Stendød eller trofast? Hvordan skal vi forstå Guds uforanderlighed? 
 Discipelskab med dybde  
 Multiværktøj for bibelbrugere — bliv begejstret for Ordet 
 Paulus i orkanens øje — om 1. Korintherbrev  
 Gak i låget — om Simon Grotrians salmedigtning  
 Vær nysgerrig! Nysgerrighedens historie og teologi  
 Efterlign mig! Om frimodigt lederskab i kirken i dag 
 Forkyndelse mellem tradition og fornyelse  
 Alene med Gud. Bønnens kamp, glæde og velsignelse  

 

 

JAKOB V. OLSEN 
Lektor i systematisk teologi — jo@dbi.edu 
 
 C.S. Lewis som forkynder og formidler  
 Søren Kierkegaard om formidling, tilegnelse og bibelbrug 
 Hvordan forkynde med bevidsthed om religionskritik 
 Synet på mennesket i dag og i kirkens historie 
 

 
 

FINN AASEBØ RØNNE 
Lektor i kirkehistorie — faar@dbi.edu 
 
 Tidens strømninger – overblik og udfordringer. Hvordan afkoder vi dem? 

Hvordan stå fast på Bibelen i en tid med åndelig relativisme? Hvordan hånd-
terer vi et stadig mere multikulturelt samfund? Undervisning, samtale og 
workshop.    

 Det ondes problem som udfordring til forkyndere og sjælesørgere.    
 Hvordan skal vi møde og forstå folk fra andre kulturer?   
 Fra pinsedag til X-købing. To timer om kirken og dens mission med ud-

gangspunkt i Apostlenes Gerninger og linjer frem til i dag.   
 Aktuelle udfordringer for unge kristne – set i lyset af bibelen og historien.    
 Danmarks kristning    
 Reformationen i Danmark    
 Vækkelsesbevægelserne og nyevangelismen  
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NICOLAI WINTHER-NIELSEN 
Professor i Gammel Testamente — nwn@dbi.edu 

 Hvad ska’ vi med Moseloven?  
 Abraham ofrer (ikke) Isak  
 Mosebøgerne som vejledning  (kursus)  
 Salmernes Bog som bønnebog (kursus)  
 Indføring i bøger fra Gammel Testamente  
 Kan bookes til Samson Live og Passion Live  (bestil på bibelenlive.dk) 

 

 

CHRISTIAN HØJGAARD JENSEN 
Ph.d.-studerende i Gammel Testamente — chj@dbi.edu 

 Hellighed: Et liv i Guds nærhed 
 På jagt efter Guds helligdom: Nyt fra de arkæologiske udgravninger i  

Tel Shilo 
 Kong David og Bibelens troværdighed 
 Fra skriftruller til hjertesprog: Om moderne bibeloversættelse 
 
 

CARSTEN ELMELUND PETERSEN 
Lektor i systematisk teologi — cep@dbi.edu 

 Hvad kan vi bruge Mosesbøgerne til i dag? (2 lektioner)  
 Jobs bog—2 lektioner: Job og lidelsen  
 Hvor Gammel og Ny Testamente mødes – gennemgang af brændpunkter i 

Matthæus kap. 1-14 og 15-28 (2 lektioner)  
 Kristen etik? – ja tak! (2 lektioner)  
 Kristnes forhold til den verdslige øvrighed med udgangspunkt i Rom 13:1-7 

og Luthers to-regimentelære (2 lektioner)  
 Homoseksualitet – hvad siger Bibelen? Hvilke udfordringer giver det i sam-

fundet?  
 Hvorfor døde Jesus? – for Guds skyld? – for Satans skyld? – for vores skyld? 

Om Jesu døds altafgørende betydning for kristentroen (1, 2 eller 3 lektio-
ner)  

 Retfærdiggørelse af tro alene? Eller med lidt andet?  
 Intet kristenliv uden helliggørelse  
 Når to køn ikke er nok – mødet mellem fragmenteret kønsopfattelse og bi-

belsk skabelsesforståelse  
 Kirkens møde med de nye familiestrukturer (om juridisk kønsskifte)  
 Bjergprædikenen – jødisk? – muslimsk? – eller kristen discipeletik?  
 Hvorfor er etikken i jødedom, kristendom og islam ikke kompatible?  
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DBIs ansatte tager ikke honorar for forkyndende møder, men vi beder om et hono-
rar, når det gælder undervisnings- og foredragsopgaver.  
 
Honoraret går til at finansiere de udgifter, Center for Teologi i Praksis har i forbin-
delse med at udvikle jordnær undervisning og praksisorienteret materiale til for-
ståelse af den kristne tro.  
 
 Enkeltforedrag i indsamlingsorganisationer: 1.500 kr./foredrag 
 Enkeltforedrag i folkekirken: 3.000 kr./foredrag 

 
 Temadage: 3.000 kr. for første foredrag og 1.500 kr. pr. stk. for de følgende 

foredrag. Evt. halv pris, hvis temadagen foregår på DBI. 
 

 Kursusrække i indsamlingsorganisationer: 1.200 kr. pr. dobbeltlektion 

 Kursusrække i folkekirken: 2.400 kr. pr. dobbeltlektion 
 

Der kan være faste priser på enkelte større kursuspakker.  
Kontakt os på ctipadmin@dbi.edu, hvis du har spørgsmål! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CTIP-WEBSITE 

PRISER 

Hold dig opdateret om nye kurser, 
artikler og foredrag på ctip.dk 

Følg Michael Agerbo Mørchs  
blogindlæg på ctip.dk 



 
 

 
 

 

BLIV FAST CTIP-STØTTE 
 Bliv fast støtte af CTIP med 1000 kr. om året i mindst 4 år og få  30 % rabat 

på ét CTIP-kursus om året.  
 Derudover får du 3 nyhedsmails fra CTIP om seneste nyt om kurser og re-

surser. 
Udfyld og indsend næste side eller kontakt elp@dbi.edu 

 
 

MENIGHEDSPAKKER 
Hvis din organisation, menighed, kreds, afdeling eller evt. virksomhed vil have 
regelmæssige CTIP-foredrag, så lav en aftale om menighedspakker—kontakt 
elp@dbi.edu 
 

 

            
 

 

 

 

KONTAKT CTIP   

  Dansk Bibel-Institut 
  Leifsgade 33, 6,  
  2300 København S  
  T: 3313 5500 
  E: ctipadmin@dbi.edu 
  W: ctip.dk  

MENIGHEDSPAKKE 

Støt med kr. 10.000+ om året 

   

 Opdateringer om CTIPs aktiviteter, blogs og kursustilbud 3 
gange om året 

 Et gratis kursusrække årligt fra CTIP-kataloget 
  

 

UDVIDET MENIGHEDSPAKKE 

Støt med kr. 25.000+ om året 

 
 Opdateringer om CTIPs aktiviteter, blogs og kursustilbud  3 

gange om året 
 To gratis kursusrækker årligt fra CTIP-kataloget eller ét skræd-

dersyet kursus 
 

STØT—OG FÅ RABAT 

Jens Bruun Kofoed Michael A. Mørch 



 
 

 
 

 
 
 

JEG VIL GERNE HØRE MERE OM MENIGHEDSPAKKER 
 

JEG VIL GERNE VÆRE  FAST CTIP-STØTTE MED 1000 KR./ÅR 
 

Jeg ønsker at betale min gave til CTIP via PBS. Jeg kan ændre mine 
indbetalinger og melde mig ud af denne frivillige ordning, når jeg vil. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        SEND TIL CTIP   

          Dansk Bibel-Institut 
          Leifsgade 33, 6,  
          2300 København S  
 
          T: 3313 5500 
          E: ctipadmin@dbi.edu 
          W: ctip.dk  
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