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Bakgrunn
Hva er kristen identitet i dag?  
Dagens flerkulturelle samfunn ut-
fordrer kirkens betydning og fordrer 
store endringer og krav til prestens 
og kirkens rolle og virke. 

Religion har blitt en personlig sak, 
men forhandles også i ulike felles-
rom; mellom verdensreligioner 
og i møter mellom mennesker 
med sammensatte identiteter og  
preferanser. 

Kurset ”Jesus og kristen identitet 
i endring: bibel og kulturell kom- 
pleksitet” inviterer til fornyet arbeid 
om de sentrale elementene av 
kristen tro og bruker NT-tekstenes 
kompleksitet til å tenke nytt om våre Målgruppe

Prester og andre kirkelig ansatte.

Organisering
Samlingene består av forelesninger, 
fremlegg, diskusjoner, ekskursjoner 
og sosialt samvær. Obligatorisk 
pensumlitteratur må leses og ulike 
arbeidskrav må utføres for å kunne 
levere avsluttende oppgave i juni 
2012.

Kurset vil kunne gi 20 studiepoeng.  
Kurset kan inngå i en Mastergrad i 
praktisk teologi. 

Det anbefales å søke arbeidsgiver  
om minst 10 uker studiepermisjon.
Maks 20 deltagere.

Hvordan søke på kurset?
Statstilsatte prester registrerer  
sin søknad på Kompetansekartet  
(www.kompetansekart.no) og sender  
kopi til Det teologiske fakultet  
v/ AKS.
Øvrige prester og kirkelig ansatte kan 
søke via kurssiden eller sende en  
e-post til aks-admin@teologi.uio.no 
for å melde seg på.

Professor Halvor Moxnes 
halvor.moxnes@teologi.uio.no

Fagansvarlige
Forelesere og faglige ressurspersoner er professor Halvor Moxnes og  
forsker Marianne Bjelland Kartzow, begge sentrale aktører i NT- 
forskningen ved fakultetet og forskere i prosjektet ”Jesus in Cultural Complexity”,  
som dette kurset springer ut av. 

Forsker Marianne Bjelland Kartzow
m.b.kartzow@teologi.uio.no

egne flerreligiøse, multietniske og 
glokale (globale-lokale) kontekster.

Hva lærer du?
Målet med kurset er å berike og 
fornye tekstarbeidet, og å gi nye  
impulser til møter mellom men-
nesker med ulik bakgrunn og  
historie.

Kurset introduserer lesestrategier  
som bruker NT-tekstene til å 
snakke om endring og mangfold 
i våre nærmiljøer eller som res-
surser i møte med ungdom. Eller 
kanskje er bibeltekstene en del av 
problemet og ikke løsningen, for  
eksempel i forhold til kjønn og  
seksualitet?

Tid og sted
- 11.-13. oktober 2011, Oslo 
- 13.-17. februar 2012, Berlin 
- 23.-25. april 2012, Gran

Søknadsfrist: 
15. mars for statstilsatte prester via  
kompetansekartet.
15. juni eller til kurset er fullt for 
øvrige søkere.

Deltageravgift
18 500,- (inkluderer kursopphold og 
studietur)


