PRÆDIKANTKURSUS
FOR UNGE PRÆDIKANTER

FOR DIG, DER
ER ENGAGERET
I LM, OG
ØNSKER AT
TJENE SOM
PRÆDIKANT

OKTOBER 2022 TIL OKTOBER 2023

Kurset består af fire undervisningslørdage
og en studietur til Tanzania.
Læs mere på bagsiden om kursets indhold,
studieturen, økonomi og ansøgning.

FORMÅL OG MÅLGRUPPE

Kurset er for dig, der har tilknytning til LM/LMU og som føler dig nogenlunde ramt af en af
følgende beskrivelser: 1) interesseret i at tjene som prædikant, 2) begyndt at prædike lidt,
3) prøvekaldet i LM. Der kan være undtagelser i form af nyligt kaldede prædikanter.
Formålet er at uddanne og udruste en ny generation af prædikanter i LM.

ØKONOMI

Udover betaling af ture til og fra kursusdagene samt rejseforsikring vil der være en
egenbetaling til kurset på 3500 kr. Resten (bl.a. forplejning og studieturen inkl. billetter)
dækkes af LM.

MERE INFORMATION OG ANSØGNING

For flere informationer eller spørgsmål kontakt frimodigt kursusleder Anders
Landkildehus (ala@dlm.dk).
Ansøgning om deltagelse i kurset sendes til Anders senest 15. april 2022. Ansøgningens
indhold: Lidt om dig selv, dit forhold til LM, din motivation for at deltage i kurset og gerne
en reference. Højst en A4-side.

PROGRAM

De fire undervisningsdage finder sted på Ryttergade 3, 5000 Odense C. Alle kl. 9-17.
Der vil hver gang være god tid til samvær og til øvelser.
29. oktober 2022
Prædikantens åndelige liv og prioriteringer
v/ Dan Hessellund
Korset i forkyndelsen v/ Nicolai Techow
Tekstarbejde v/ Nicolai Techow
13. maj 2023
Åndsværk og håndværk v/ Henrik Nymann
Eriksen
Samtidsanalyse v/ Peter Rask
Sjælesorg og sjælesørgerisk forkyndelse
v/ Ejler Nørager

25. februar 2023
Den røde tråd i Bibelen v/ Martin Haahr
Olsen
Vækkelses- og bekræftelsesforkyndelse
v/ Mikkel Vigilius
Kald v/ Mikkel Vigilius

2. september 2023
Retorik og kropssprog v/ Erik Dahl
Hjælpemidler i forkyndelsen v/ Erik Dahl
Prædikantens personlige vidnesbyrd
v/ Birger Reuss
At være kvindelig tilhører v/ Astrid Reuss

Studietur til Tanzania 14.-21. oktober 2023 (uge 42)
Medvirkende: Kursusledere samt Peter Rask. Undervisning i lov og evangelium, at
prædike til mission og efterfølgelse, bibelsyn og -hermeneutik, forskellige typer
forkyndelse og nådegaver. Praktiske øvelser. Ture til kirke- og missionsarbejde, safari.

Kurset arrangeres i et samarbejde mellem
Luthersk Mission (LM) og Luthersk
Missions Børn og Unge (LMBU)

