
 

Homiletikkursus 2019 i Lolland-Falsters Stift 

 
Kursusbeskrivelse 

Prædikenen er fagligt en kerneopgave, vi som prædikanter prioriterer højt. Sommetider erfarer vi 

alligevel at være prædiket flade. Vi har brug for at blive opdateret, inspireret og udfordret. På kurset 

præsenteres teorier og metoder, der skærper opmærksomheden på både teologi, tekst og kontekst. 

 

Formålet med kurset er at: 

 bibringe homiletisk viden og ny inspiration 

 indlære metoder og redskaber til prædikenarbejdet  

 skærpe bevidstheden om egen prædikenpraksis 

 reflektere over egen teologi og praksis i fællesskab med andre 

  
Kursusform 
Arbejdsformen er procesorienteret med respekt for hver enkelte deltagers teologiske og 

personlige udgangspunkt. Vi lytter til og lærer af hinanden. I en atmosfære af åbenhed og engagement 

arbejder vi i foråret med de kommende søndages prædikener. Efter sommerferien arbejder vi gennem et 

særligt forløb med en allerede holdt prædiken efter ’Vanderbilt metoden’. Det er en arbejdsform, der 

både er respektfuld, fagligt udfordrende og udviklende. Tilbagemeldinger viser, at det er kollegialt 

opbyggeligt og en konstruktivt måde at arbejde sammen på. Forudsætning for at deltage er lysten til at 

arbejde med din prædikenpraksis og lade dig inspirere af kollegaer!  

 

Kursusleder: Pia Nordin Christensen, sognepræst, MA i homiletik, Certificeret 

Homiletisk Vejleder, Vanderbilt University, USA 

Undervisere og oplægsholdere: Lise-Lotte Dam Jensen, retorikker og lektor, 

FUV,  

Marianne Gaarden, biskop, ph.d. i homiletik. 

 

Program 

1. februar kl. 9-13 v/ PNC: 

Intro til kurset, menighedens prædiken + prædikenværksted 

 

4. marts kl. 9-13 v/PNC og MG 

Menighedens prædiken, prædikenens fokus, intention, og argumentation + prædikenværksted 

 

8. april kl. 9-13 v/ PNC og MG 

Metaforer, analogier + prædikenværksted 

 

6. maj kl. 9-13 v/ PNC og MG 

Prædikenens disposition og fremførelse + prædikenværksted 

 

3. juni i tidsrummet ml kl. 10-15 v/Lise-Lotte Dam Jensen 



Krop og stemme. Individuel stemmetræning, en halv time pr. kursist.  

5. sept. kl. 9.30-14.30 v/ PNC 
’Preacher formation’ (den ene halvdel af holdet) eller 

6. sep. kl. 9.30-14.30 v/ PNC 

’Preacher formation’ (den anden halvdel af holdet)  

 

23. sept. kl. 9.30-14.30 v/ PNC 

’Sermon Formation’ (den ene halvdel af holdet) eller  

24. sept. kl. 9.30-14.30 v/PNC 

’Sermon Formation’ (den anden halvdel af holdet), 

 

7. okt. ml. kl. 10-15.00 v/PNC 

Individuel homiletisk vejledning (den ene halvdel af holdet) 

50. min. pr. kursist, eller 

8. okt. kl. 10.00 -15.00 v/PNC 

Individuel homiletisk vejledning (den anden halvdel af holdet) 

50. min. pr. kursist. 

 

6. november kl. 10.00-13.00 v/ MG 

Evaluering og afslutning 

 

Praktiske oplysninger 

Max. 10 deltagere. Ni undervisningsgange i alt. Man forpligter sig på at deltage i hele forløbet.  

Der serveres frokost på kurset. 

Sted: Stiftet, Østre Alle 2, Nykøbing F                

Tilmelding: til Louise Andersen LVA@km.dk senest 1. december. 
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