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1. ONLINE GT-LÆSNING 
I løbet af et år kommer du igennem hele Gammel Testamente under kyndig vej-
ledning af professor i GT Nicolai Winther-Nielsen. Gennem hele året læser du 
fire kapitler dagligt fra GT og reflekterer over fordybelsesspørgsmål. En gang 
om ugen er der online undervisning og besvarelse af spørgsmål.  
Tidspunkt: Hver mandag aften kl. 19.30–21.00 fra uge 34. 
 

2. ONLINE NT-LÆSNING 
NT-læsningen bringer dig igennem hele Ny Testamente i løbet af et år. Gennem 
hele året får du undervisning af adjunkt i NT Christian Schøler Holmgaard en 
hverdagsaften i ulige uger. Sideløbende læser du tekster fra NT og reflekterer 
over fordybelsesspørgsmål, som løbende lægges ud på det online forum. 
Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 19.30–20.30 i ulige uger fra uge 35. 
 

3. ONLINE HØJSKOLE I KRISTENDOM 
Med computeren som klasseværelse og med folk fra hele landet får du dybdegå-
ende undervisning i mange centrale dele af kristendommen. Emnerne spænder 
vidt fra bibelundervisning, kirkens historie, mission, troslære, etiske udfordrin-
ger og meget mere. Undervisningen foregår en hverdagsaften hver anden uge 
med DBI’s lærere som de primære undervisere. 
Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 19.30 –21.00 i lige uger fra uge 34. 
 

OM DBI’S ONLINE HØJSKOLE 
DBI's Online Højskole er et unikt tilbud til alle, der er interesserede i at grave et 
spadestik dybere i kristendommen og Bibelen sammen med andre i et online 
fællesskab og med dygtige undervisere. Kurserne kræver ingen forkundskaber 
udover almindeligt computerkendskab. 
Alle kurser foregår online, men suppleres med tre valgfrie temadage på DBI i 
København. 

20. august 2022 kl. 11.00–17.00 
19. november 2022 
3. juni 2023 

 

PRISER 
1800 kr. pr. kursus (1.000 kr. for studerende på SU).  
Herudover kommer anbefalede bogkøb (ca. 200–250 kr.) 
 

INFORMATION OG TILMELDING 
Tilmeld dig på  www.ctip.dk  
Ved yderligere spørgsmål, kontakt undervisningsassistent Margrethe Bang Rye 
Kofod mbrk@dbi.edu. 
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