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HVOR BLIR DU DIAKON, KANTOR, 
KATEKET ELLER PREST? 

LURER DU PÅ HVILKET 
YRKE DU SKAL VELGE? 

Ta den uhøytidelige teksten på  
kirken.no/jobb – og se om du passer 
best til å bli diakon, kantor, kateket 

eller prest.

HVEM ER ARBEIDSGIVER?

Den norske kirke
Kirken er delt inn i 11 bispedømmer: Oslo, 
Borg, Hamar, Tunsberg, Agder og Telemark,
Stavanger, Bjørgvin, Møre, Nidaros,
Sør-Hålogaland og Nord-Hålogaland. De er
arbeidsgivere for de fleste prester.

Kirkelige fellesråd
Kirken har 417 kirkelige fellesråd. De er
arbeidsgivere for de fleste diakoner,
kantorer og kateketer. I kommuner med
bare ett sokn har menighetsrådet arbeids-
giverfunksjonen. Fellesrådene er også
arbeidsgivere for ansatte innen økonomi-
og personalforvaltning, samt innen drift
og vedlikehold av kirker og kirkegårder.

JOBB, FAG OG FELLESSKAP

Norske arbeidstakere velger i stor grad
å være fagorganisert. Fagforeningenes
hovedfunksjon er å forhandle lønns- og
arbeidsvilkår. De er også faglige fellesskap
og gir råd og hjelp til medlemmene via
tillitsvalgtsordningen.

Kirkelig utdanningssenter nord, Tromsø   
http://uit.no/kun/  •  https://uit.no/startsida

KUN tilbyr samlingsbasert deltidsundervisning i praktisk-
kirkelig utdanning til prest, kantor, diakon og kateket
(for prester tilsvarende praktikum). KUN samarbeider
med UiT-Norges arktiske universitet om utdanning til
prest og kantor, med VID vitenskapelige høgskole til
diakon, og med NORD universitet, Bodø, om utdanning
til kateket. KUN tar opp studenter til alle yrkesgrupper
på grunnlag av forskjellige tidligere utdanningsløp.

NLA Høgskolen  •  https://nla.no/

NLA Høgskolen har studiesteder i Bergen, Oslo og
Kristiansand og tilbyr bachelor og master i teologi,
samt master i kristendomskunnskap i Bergen. NLA
Høgskolen tilbyr også bachelorstudier som kvalifiserer 
for arbeid som menighetspedagog. NLA Høgskolen i
Oslo tilbyr en treårig bachelor i musikk, menighet og
ledelse. Et fjerde påbygningsår gir en musikkutdanning
tilsvarende bachelor i utøvende musikk. Innenfor disse
fire årene er det mulig å gjennomføre kantorutdanning.

Norges Musikkhøgskole, Oslo  •  http://nmh.no/

Norges Musikkhøgskole tilbyr kandidatstudium i kirke-
musikk, som er en fireårig bachelor. Denne gir grunnlag
for opptak til master i kirkemusikk og master i utøving.
Musikkhøgskolen tilbyr også årsstudium i kirkemusikk,
som gir kunnskaper og ferdigheter som innfrir mini-
mumskrav for å fungere som organist i Den norske
kirke eller andre kirkesamfunn.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 
NTNU, Trondheim 

http://www.ntnu.no/

NTNU tilbyr fireårig bachelorstudium i kirkemusikk.
Utøvende bachelor gir grunnlag for opptak til master
i musikkutøving. Med praktisk-pedagogisk utdanning
gir studiet kompetanse for undervisning, og studentene
gis mulighet til utenlandsopphold gjennom ulike
nettverk. NTNU tilbyr også årsenhet i kirkemusikk, som
retter seg mot studenter som har avsluttet musiker-
utdanning med annet hovedinstrument enn orgel, og
som ønsker kirkemusikalsk tilleggskompetanse.

VID – Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal høgskole
http://vid.no/

VID vitenskapelige høgskole er fordelt på fire studie-
steder: Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen
Betanien i Bergen, Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og
Sandnes, og Misjonshøgskolen i Stavanger. VID er en
diakonal og kirkelig forankret høgskole med høyere
utdanning og forskning og tilbyr studier innenfor helse-
og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

 

Det teologiske Menighetsfakultet (MF), Oslo 
http://www.mf.no/

Det teologiske Menighetsfakultet tilbyr profesjons- og 
masterprogrammer og utdanner prester, diakoner,
kateketer og trosopplæringsmedarbeidere. I tillegg har
fakultetet studier i Ungdom, Kultur og Trosopplæring,
faglærerutdanning med vekt på KRLE, ulike etter- og
videreutdanningskurs på heltid eller deltid, samt ut-
danning i samfunnsfag og interkulturell kommunikasjon.

Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo
http://www.praktikum-pts.no/

Det praktisk-teologiske seminar tilbyr praktisk-teologisk
utdanning til prestestudenter og videreutdanning for
prester. Profesjonsstudiet for prester gjennomføres i
samarbeid med Det teologiske fakultet.

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo  
http://www.tf.uio.no/

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo tilbyr
profesjonsstudium i teologi, samt ulike bachelor- og
mastergradsstudier. Fakultetet tilbyr interreligiøse
studier, studier innen religion og samfunn, diakoni-
vitenskap og har også internasjonale utvekslingsavtaler.
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Velkommen til kurs
Kurset Reformasjon nå er en breddesatsning rettet mot prester i Den norske kirke. I samarbeid med Bispemøtet og 
Den norske kirkes presteforening har fem teologiske læresteder (Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske 
fakultet – Universitetet i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige  
høgskole) utviklet et kursopplegg som har som mål å stimulere til fornyende teologisk samtale frem mot  
reformasjonsmarkeringen i 2017.

I dette heftet vil du finne kursbeskrivelse, forslag til hvordan de prostibaserte studiesamlingene kan organiseres, 
maler for hvordan bokrapport og praksisnotat skal skrives, og en utfyllende oversikt over pensumlitteratur,  
utfyllende litteratur og nettbaserte ressurser som tilbys i kurset. 

All pensumlitteratur i kurset (5 stp) vil være tilgjengelig i antologien Reformasjon nå, utgitt på Eide forlag i 2016, 
med Tarald Rasmussen og Per Kristian Aschim som redaktører.

De nettbaserte ressursene vil være tilgjengelige via de enkelte lærestedenes læringsplattformer.
Felles videoressurser finnes på www.tf.uio.no/studier/evu/kurs/2016/reformasjon/videoressurser/
Faglige kontaktpersoner ved fakultet/lærested:
• MF - Inge Westly inge.westly@mf.no
• TF/PTS - Brynjulv Norheim brynjulv.norheim@teologi.uio.no
• VID - Kristin Fjelde Tjelle kristin.fjelde.tjelle@vid.no
• NLA - Bård Eirik Hallesby Norheim bard.norheim@nla.no
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Kursbeskrivelse
Reformasjon nå - Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.
Kurset vil stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen. Ut fra en re-
fleksjon over egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv utfordres deltakerne til et engasjert arbeid med 
vår lutherske arv: Finnes det glemte ressurser? Hva i den bør konfronteres og kritiseres? Hva er det ved denne 
arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke?

Studiepoeng
5 stp/10 stp

Periode
Høst 2016 - vår 2017

Kort om kurset
Kurset er en breddesatsning rettet mot prester i Den norske kirke. Prostiet utgjør den primære læringsarena. 
Kurset går over fem dagssamlinger, som hver er berammet til fire timer. I tillegg blir det arrangert to fagdager i 
bispedømmet/på regionalt nivå. Kurset er et videreutdanningskurs på 5 stp, som enkelt kan utvides til 10 stp for 
dem som ønsker det. Spesialprester kan delta i prostiet eller i egne studiesamlinger.

Faglige perspektiv
Studiet tar utgangspunkt i sentrale teologiske spørsmål i prestenes praksis og relaterer det til nyere forskning på 
Luther og reformasjonen. Kurset baseres på bidrag fra flere teologiske disipliner (KH/ST/PT). Utvalgte luth-
ertekster presenteres sammen med nyere teologiske tekster for å utfordre kirkelig praksis som eksempelvis dåp, 
forkynnelse, sjelesorg, vigsel og gravferd. Det er utarbeidet faglig ressursmateriell (antologi og nettressurser) 
innenfor åtte temakretser. Det enkelte prosti velger å arbeide med fem av disse.

Tema:
a) Om Gud
Det banebrytende ved reformasjonen er en radikal vilje til å stille spørsmålet om Gud på nye måter: Hvem Gud 
er, hva Gud gjør, hvordan Gud åpenbarer seg og hvorfor Gud skjuler seg. Kan vi alltid være sikre på å kjenne 
Gud? Vet vi at Gud er bare god, eller er den allmektige kilde til alt som skjer, både godt og ondt, glede og lidel-
se? Disse spørsmålene blir neppe mindre relevante for en reformulering av kirkens tro i dag.

b) Dåp og antropologi
Dåpen sto helt sentralt i Luthers forståelse av troen og kirken. Fallende dåpstall og ny dåpsliturgi aktualiserer 
nytt arbeid med luthersk dåps – og kirkeforståelse. I arbeidet med denne temakretsen spør vi: Hva frelses vi fra 
og til? Hvordan bør man forstå dåpen i lys av synet på mennesket, synd/arvesynd og frelse? Hva slags dåpsteo-
logi og ekklesiologi kommer til uttrykk gjennom våre dåpssamtaler og gudstjenester?

c) Viva vox evangelii
For Luther var evangeliet ikke først og fremst noe som skulle undervises og forstås, men noe som skulle for-
kynnes og høres. Forkynnelsen var muntlig og hadde karakter av å være hendelse og handling. Også Luthers 
bibeltolkning var preget av en slik tilnærming til ordet og språket. Hvordan bidro Luther til en fornyelse av 
bibeltolkning og hermeneutikk? Og hvordan kan en luthersk forståelse av det frigjørende evangeliet bidra til 
utvikling av forkynnelsens innhold og form?

d) Døden og de døde.
Reformasjonen introduserte radikalt nye måter å omtale døden og de døde på. Tanken om en mellomtilstand 
ble avvist. Etter protestantisk syn hadde kirken og de gjenlevende ikke lenger mulighet til å påvirke de avdødes 
skjebne. I stedet vokste det fram nye former for minnekultur knyttet til de døde. Hva sier Den norske kirkes 
prester om døden i dag - for eksempel ved begravelser? Hva slags håp forkynner vi? Hvordan omtaler vi de 
døde? Og hva sier vi om frelse og fortapelse?
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e) Spiritualitet og mystikk
Reformasjonen startet med Luthers avlatsteser og oppgjøret om boten. Nyere lutherforskning fremhever at dette 
oppgjøret må forstås ut fra Luthers nære forbindelse til mystikken. Tanken om rettferdiggjørelse ved tro og  
ubetinget nåde er preget av den mystiske tradisjon. Oppgjøret om boten inneholder krasse angrep på paven, 
men den fromhet det springer ut av har et betydelig økumenisk potensiale. Den er innvevd i en kroppslig from-
het uttrykt gjennom bønn, sang og sakramenter. Hvordan kan denne tradisjonen være i dialog med vår tids 
interesse for ignatiansk fromhet, Taizé, moderne lovsang og pilegrimstradisjon?

f) Luther og «de andre»
Luthers jødeskrifter har i liten grad vært hentet frem i norsk sammenheng. Hans angrep på jødene og dets  
virkningshistorie fremstår som det kanskje mørkeste kapitlet i hans forfatterskap. Mange av hans skrifter har 
også tydelig brodd mot ”tyrkerne og deres lære”. Denne delen av luthersk tradisjon krever religionsteologisk 
refleksjon. Hvordan utfordrer disse tekstene vårt forhold til vår egen tradisjon? Hvordan kan en kritikk av  
Luther og tradisjonen etter ham kaste lys over vårt forhold til «de andre»?

g) Familie, kjønn og samliv
Luthers reformasjon endret synet på kjønn og familieliv. Klostervesenet og sølibatet ble avvist og det verdslige 
kall oppvurdert. Ekteskapet gikk fra å være et sakrament til å være en verdslig ordning gitt ved skapelsen.  
Disse endringene har brakt med seg en ambivalent arv: Oppvurderingen av kallet til ekteskap og familieliv kom 
sammen med snevrere kjønnsroller. Hvordan forholder vi oss til denne arven i dag? Hvilke teologiske ressurser 
og utfordringer finner vi i Luthers tenkning om kjønn, seksualitet og familieliv?

h) Reformasjonen og sosial endring
Tidlig i reformasjonen lå det an til allianser mellom Luther og ulike politiske aktører som ønsket omfattende  
sosiale endringer og mer sosial rettferdighet. Flere av disse alliansene gikk i oppløsning med Bondekrigen.  
Luthersk kristendom ble knyttet stadig tettere til fyrstemakten, og fikk mer og mer ord på seg for å være en  
religionsform som politisk sett legitimerer status quo. Hvordan forholder vi oss til denne tvetydige arven i dag? 
På hvilken måte kan kirken forholde seg til spørsmål om sosial rettferdighet i vår tid? Er toregimentslæren fort-
satt en nyttig tankemodell i denne sammenhengen?

Til hvert av temaene er det utarbeidet et fire timers selvstyrt pedagogisk studieopplegg bestående av video- 
forelesninger, kollokvier, skriftlige arbeider (praksisnotat) og erfaringsutveksling. Det er utarbeidet en antologi til 
kurset. Antologien vil belyse kursets temaer med utgangspunkt i nyere forskning. Hver temabolk, som skissert 
over, vil bestå av en innledning, utdrag av luthertekster, og to til tre nyere teologiske tekster/tekstutdrag som 
belyser, perspektiverer eller problematiserer lutherteksten og det aktuelle temaet.

Hva lærer du?
Kurset gir kunnskap om sentrale tema i Luthers teologi og forståelse for de aktuelle forskningshorisontene 
knyttet til dem. Deltakerne vil lære å arbeide selvstendig med problemstillingene i tekstene og kunne reflektere 
over disse med utgangspunkt i egen praksis. Kurset vil gi økt individuell og gruppebasert ferdighet til å knytte 
forskning til praksis. Kurset vil med dette gi økt fortrolighet med de teologiske ressurser den reformatoriske arv 
representerer.

Gjennomføring
Kursoppstart finner sted i det lokale prostiet høsten 2016. Studiesamlingene ledes av prost, eventuelt av en eller 
flere i kollegiet som utpekes som kurskoordinatorer av prost. Det er viktig at kurset disponerer lokaler med lyd- 
og nettilgang (til faglige videointroduksjoner på nett) og gode grupperom. I forkant av kursstart vil det bli gitt en 
innføring i hvordan de enkelte samlingene skal gjennomføres. Denne innføringen vil finne sted på prostemøte 
(eller tilsvarende). Det er avgjørende at hvert prosti har en eller flere representanter på dette møtet. På denne 
innføringssamlingen vil fagpersoner fra lærestedene presentere det faglige opplegget samt dele ut undervisnings-
materiell.
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Foruten prostisamlingene består kurset av to fagdager som ledes av fagpersoner fra lærestedene. Hensikten er 
at disse skal ramme inn kurset som helhet (med en supplerende fagdag i for- og etterkant av prostisamlingene). 
Det faglige opplegget for disse dagene vil bli utviklet i samråd mellom lærested/prost/øvrig arbeidsgiver. Det er 
ønskelig å knytte fagdagene til felles samlinger i bispedømmet, eventuelt at to til tre prostier sammen arrangerer 
regionale fagdager.

Arbeidskrav og vurdering
For å gjennomføre kurset med fem studiepoeng, må kursdeltakeren ha:

a. Deltagelse på 75 % av studiesamlingene
b. Skrive og få godkjent ett praksisnotat (1000-1200 ord)
c. Skrive og få godkjent en bokrapport (1000-1200 ord)
d. Alle leser ca. 350 sider litteratur i løpet av kursperioden (antologien)

De som vil ta kurset med 10 studiepoeng må i tillegg få godkjent et faglig veiledet teologisk essay, eventuelt en 
prosjektoppgave (2000 ord), samt lese ca. 300 sider fritt valgt litteratur (avtales i samråd med faglig ansvarlig ved 
lærestedet). Tema for teologisk essay må godkjennes av faglig ansvarlig. Kursdeltakere som velger prosjektopp-
gave skriver en tekstgjennomgang, temarefleksjon og prekenskisse/-manus til en av de fire temasøndagene som 
Kirkerådet har fastsatt høsten 2017. Tema for disse reformasjonssøndagene er: «Nåden alene»/«Skaperverket er 
ikke til salgs»/»Frelsen er ikke til salgs»/»Mennesket er ikke til salgs».

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått og kan inngå i erfaringsbasert master i praktisk teologi. Innleveringsfrist 
for oppgavene avtales med det aktuelle lærestedet. Vi gjør oppmerksom på at alle kursdeltakerne må gjennom- 
føre de arbeidsoppgavene som studiesamlingene legger opp til (jmf  mal) uavhengig om man ønsker å levere 
arbeidene til vurdering for å oppnå studiepoeng.

Permisjon og økonomi
Emnet forutsetter en til to ukers arbeidsinnsats i tillegg til studiesamlingene. Prost og lokallagsleder må bli enige 
om hvordan permisjonsdager tas ut. Det kan legges til grunn at prostilagssamlingene, og noe forarbeid og  
etterarbeid til disse, gjøres innen ordinær arbeidstid. Den som ønsker å ta kurset med 10 stp må beregne ekstra 
tid til arbeid med essay/prosjektoppgave.

Kursavgift kr 1800,- per deltaker. Dette inkluderer semesteravgift og innkjøp av antologi. Arbeidsgiver må bereg-
ne kostnader til utgifter til samlinger i prostiet, samt gjennomføring av felles fagdager på regionalt plan i bispe-
dømmet.

Kostnader kan om ønskelig fordeles over flere budsjettår.

Ansvarsfordeling i kursperioden
Når Bispemøtet har oversikt over antall deltakende prosti, legger Styringsgruppen for kurset, bestående av  
representanter fra de faglige bidragsyterne (Det teologiske menighetsfakultet, Teologisk fakultet – Universitetet 
i Oslo, Praktisk-teologisk seminar, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen), til rette for intern fordeling. 
Det enkelte prosti søker ikke om å ta kurset ved en bestemt institusjon. Styringsgruppen fordeler prostiene ut 
fra ressurser og kapasitet. Dette innebærer at det i driftsfasen er et lærested som har ansvar for å følge opp det 
enkelte prosti. Studiepoeng vil bli avlagt ved vedkommende institusjon.

Studiepoeng
Det er av stor betydning at så mange som mulig av kursdeltakerne er innstilt på å gjennomføre kurset med 
studiepoeng siden det er studiepoengrefusjon som dekker de teologiske lærestedenes undervisnings- og veiled-
ningskostnader.
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 Infomøte     
        med 
     prostene

 Regional fagsamling 
(stiftsdager eller tilsvarende - utdeling av studiemateriell)

Prostisamling 1

Prostisamling 2

Prostisamling 5

Prostisamling 4

Prostisamling 3

Regional fagsamling
(stiftsdager eller tilsvarende)

Enkel fremstilling av kurset 
(figuren leses ovenfra)

H
O
V
E 
D
S 
A 
M
L
I
N
G
E
R



8

Lokal kursledelse
Generelt
Prost er ansvarlig – oppgavene kan delegeres

ARBEIDSOPPGAVER 
- Stå i dialog med lærestedet gjennom kursperioden
- Gjøre seg godt kjent med kursopplegget
- Ansvarlig for distribuering av litteratur (antologi), orientering om øvrig studiemateriell (studiehefte) og video 
  forelesninger på nett (ekstra læringsressurser)
- Avtale med kollegafellesskapet om hvilke tema som skal prioriteres (prostiet velger fem av åtte) 
- Ansvar for informasjon til kollegene (minne om datoer for studiesamlinger/innleveringer etc)
- I forkant av første samling, sette opp arbeidsgrupper (5 per gruppe – disse jobber sammen på alle prosti- 
  samlingene) + lage oppsett med ansvarfordeling ifm presentasjoner i arbeidsgruppene (se under)
- Sikre lokaliteter/nødvendig teknisk utstyr til videoforelesninger 
- Info om pålogging på elektroniske læringsplattformer (Fronter/itslearning) 
- Disponerer minnepinne med nettbasert undervisningsmateriale (back up-løsning hvis nettet svikter)

Ledelse av den enkelte samling 
Prost ansvarlig – oppgavene kan delegeres

ARBEIDSOPPGAVER
• Ønske velkommen til samling/ha en kort innledning (om dagens tema og rammer)
• Noterer tilstedeværelse (oppmøtekrav, jf. emnebeskrivelse)
• Lede plenumssesjonene (med inkluderte oppsummeringer)
• Sikre framdrift og at tidsskjema overholdes
• Minne om hva som skal gjøres mellom kurssamlingene
• Minne om at skriftlige arbeider (bokrapport/praksisnotat) skal leveres til faglærer i Fronter/itslearning

umiddelbart etter presentasjon i gruppe
• Orientere om øvrig ressursmateriell (nettbasert) + muligheter for å skrive valgfri fordypingsoppgave (10 stp)

Logistikk
• Bevertning (kaffe/te etc. eventuell lunsj)
• Teknisk tilrettelegging (sikre at teknisk utstyr er satt opp på forhånd og fungerer)
• Setter i gang dagens videoleksjon
• Etablere ”dataengel-funksjon” (en som kan hjelpe kolleger med Fronter/itslearning)



9

Prostisamling (4x60 min) – forslag til plan 
Kollegafellesskapet velger ut fem tema, som man ønsker å arbeide med i prostiet (jfr. emnebeskrivelse). Prost 
berammer dato for samlingene. Disse organiseres ut fra følgende mal: 

FØRSTE ØKT (60 min)
PLENUM
• Lokal leder (prost) ønsker velkommen, orienterer om tema/rammer for dagen/registrerer oppmøte (studie-

krav, jfr. emnebeskrivelse)
• Avspilling av intervju-video (15 min)
• Uformelle summegrupper (organiseres ad hoc, 15 min)

Spørsmål: Hva i video-intervjuet festet du deg særlig ved? 
Er det noe av det som ble sagt du er uenig i eller reagerte på?

• Oppsummering i plenum (15 min, prost/lokal leder fasiliteter)
• Kort orientering om økt 2 og 3. Kollegiet deles inn i arbeidsgrupper à fem personer (gruppene er satt opp

på forhånd, disse skal jobbe sammen gjennom alle kursets prostisamlinger - så langt det lar seg gjøre).

GRUPPEARBEID:
Det går på omgang hvem som har presentasjon av Luther-tekst og praksisnotat fra gang til gang. Prost er ansvarlig for å
administrere fordeling av oppgaver før kursstart. Prost lager et eget oppsett for dette, som distribueres. Det legges opp til at alle
kursdeltakerne får skrevet og presentert to notat hver i løpet av kursets fem samlinger. Dette tilsvarer kursets skriftlige studie-
krav, jf. emnebeskrivelsen.

ANDRE ØKT (60 min)
GRUPPER
• Presentasjon av Luther-tekst (en eller flere, se egen mal) fra antologien, relatert til dagens tema.
• Presentasjonen tar utgangspunkt i ferdig skrevet bokrapport, men formidles muntlig (NB: leses ikke opp).

Bokrapporten kopieres opp i fem eks, og deles ut til gruppa. Tidsramme for presentasjon: inntil 20 min.
Bokrapproten er utgangspunkt for arbeidskrav c) i emnebeskrivelsen. Den skal umiddelbart etter samlingen
legges inn i Fronter/itslearning.

• Samtale i gruppe: Respons/dialog. Tidsramme: 30-40 min.

LUNSJ/PAUSE (ca 30 min) 

TREDJE ØKT (60 min)
GRUPPER
• Presentasjon av praksisnotat relatert til dagens tema. Presentasjonen tar utgangspunkt i ferdig skrevet prak-

sisnotat (se egen mal), men formidles muntlig (NB: leses ikke opp). Praksisnotat kopieres opp i fem eks og 
deles ut på gruppa. Tidsramme for presentasjon: inntil 20 min.

• Tekstrefleksjonen er utgangspunkt for arbeidskrav b) i emnebeskrivelsen. Den skal umiddelbart etter samlin-
gen legges inn i Fronter/itslearning. 

• Samtale i gruppe: Respons/dialog. Tidsramme: 30-40 min.

FJERDE ØKT (30 min)
PLENUM
• Kort oppsummering i plenum fra de ulike gruppene (fasiliteres av prost/lokal leder)
• Orientering om mulig fordypning i dagens tema (dersom noen vil skrive oppgave/prosjekt relatert til dette,

se studieheftet for forslag til utdypende litteratur etc.)
• Kort om neste samling:

o tema/pensum
o minne om hvem som skal forberede presentasjoner (bokrapport og praksisnotat)
o tid og sted
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Bokrapport (mal)
Omfang 1000-1200 ord

• Bakgrunn:
Til hvert emne er det i antologien valgt ut 2-3 Luther-tekster. Disse blir etterfulgt av nyere teologiske bidrag,
som skal sette Luther-tekstene og det aktuelle tema i perspektiv.

• Oppdrag:
Til hver kurssamling har èn person i hver gruppe ansvar for å forberede en bokrapport (omfang 1000-1200
ord). Denne skal ta utgangspunkt i én eller flere (den enkelte kursdeltaker velger selv) av de aktuelle Luth-
er-tekstene.

• Struktur:
Første halvdel av refleksjonen skal være en gjengivelse av det sentrale innholdet i Luther-teksten(-e). Dernest
skal rapporten reflektere over på hvilke måter de nyere teologiske bidragene i antologien bidrar til å kaste lys
over Luther-teksten(-e). Den enkelte skribent velger selv om man vil fokusere på en eller flere av de nyere
teologiske bidragene. Avslutningsvis skal kursdeltakeren reflektere kort over det aktuelle tema i lys av egen
erfaring.

• Presentasjon av tekst:
Teksten kopieres opp i 5 eks, slik at alle på gruppa får ett eksemplar. Det er satt av èn time til arbeidet med
bokrapport + diskusjon av aktuell litteratur til dagen (jf. antologiens tekstutvalg til det aktuelle tema). Skri-
benten får inntil 20 minutter til å presentere innledningsvis. Den øvrige tiden brukes til samtale.

Praksisrapport (mal)
Omfang 1000-1200 ord

• Bakgrunn
Kurset ønsker å stimulere til en tredelt samtale: Med sentrale Luther-tekster, med nyere teologiske tekster og
med prestenes egne praktisk teologiske erfaringer.

• Oppdrag
Til hver kurssamling har èn person i hver gruppe ansvar for å forberede et praksisnotat
(omfang 1000-1200 ord).

• Struktur
Velg et case eller en situasjon som passer til det emnet som er aktuelt for dagens tema. Beskriv gjerne noe
konkret fra din virkelighet som prest, eventuelt velg en situasjon som oppleves utfordrende i forhold til vår
kirkelige tradisjon. Drøft deretter situasjonen i forhold til en av tekstene som du velger fra det aktuelle kapit-
let i antologien, enten en Luther-tekst eller en nyere teologisk tekst.

• Presentasjon av tekst:
Teksten kopieres opp i 5 eks, slik at alle på gruppa får ett eksemplar. Det er satt av èn time til arbeidet med
praksisnotatet. Skribenten får inntil 20 minutter til å presentere innledningsvis. Den øvrige tiden brukes til
samtale.
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Litteratur og nettressurser til de ulike tema

Tema a) Om Gud
Det banebrytende ved reformasjonen er en radikal vilje til å stille spørsmålet om Gud på nye måter: 
Hvem Gud er, hva Gud gjør, hvordan Gud åpenbarer seg og hvorfor Gud skjuler seg. Kan vi alltid være 
sikre på å kjenne Gud? Vet vi at Gud er bare god, eller er den allmektige kilde til alt som skjer, både 
godt og ondt, glede og lidelse? Disse spørsmålene blir neppe mindre relevante for en reformulering av 
kirkens tro i dag.

Nettressurser
• Samtaleintervju v/ Håkon Olaussen (rådgiver for preses, Den norske kirke)

Marius Mjaaland (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Gyrid Gunnes (VID vitenskapelige høgskole)

• Miniforelesning 1 (tekstrefleksjon)
Harald Hegstad (Det teologiske menighetsfakultet)

• Miniforelesning 2 (kirkelig praksis)
Anne Hege Grung (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå)
Knut Alfsvåg: «Innledning»
Martin Luther: «Disputasjonen i Heidelberg» (Lønning, Hjelde og Rasmussen: Martin Luthers verker i utvalg 

(LV), Gyldendal, Oslo 1979-1983, bd. 1, 1979, s.282-295)
Martin Luther: «Om den trellbundne viljen» (LV, bd 4, 1981, s.241-251)
Martin Luther: Store katekisme: «Det første budet» (LV, bd. 5, 1982, s.245-251)
Inge Lønning: «Gud» (Norsk teologisk tidsskrift 2008, spesialnummer, s.5-13)
Marius Timmann Mjaaland: «Å skrive om Gud. Hvilken mening har det?» (Teologisk tidsskrift 4/2012, s.396-418)

Litteratur til videre lesning
Alfsvåg, Knut: ”Hva ville han egentlig? Noen refleksjoner om den lutherske reformasjonens hovedsak og dens 

teologiske betydning”, NTT 2006, s.33-46
Ebeling, Gerhard: ”Luthers tale om Gud” i: idem: Luther. En innføring i hans tenkning, Land og Kirke/Gyldendal, 

Oslo 1978, s.190-208
Henriksen, Jan-Olav: ”Tro. Om innholdet i og betydningen av kristen tro”, i idem (red.): Tro. 13 essays om tro, 

Oslo: Kom forlag, 2006
Henriksen, Jan-Olav: Gud – fortrolig og fremmed. Oslo, Gyldendal, 2001.
Jüngel, Eberhard: ”The Revelation of  the Hiddenness of  God. A Contribution to the Protestant Understanding 

of  the Hiddenness of  Divine Action”, i: idem: Theological essays, Vol. 2, T & T Clark, Edinburgh 1995, 
s.120-144

Lønning, Inge: ”Gud”, Spesialnummer av Norsk teologisk tidsskrift 2008 
Mjaaland, Marius Timmann: The Hidden God. Luther, philosophy and political theology, Indiana University Press, 

Bloomington, Indiana 2016 (særlig s.89-108: ”Deus Absconditus”) 
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Tema b) Dåp og antropologi
Dåpen sto helt sentralt i Luthers forståelse av troen og kirken. Fallende dåpstall og ny dåpsliturgi aktu-
aliserer nytt arbeid med luthersk dåps – og kirkeforståelse. I arbeidet med denne temakretsen spør vi: 
Hva frelses vi fra og til? Hvordan bør man forstå dåpen i lys av synet på mennesket, synd/arvesynd og 
frelse? Hva slags dåpsteologi og ekklesiologi kommer til uttrykk gjennom våre dåpssamtaler og guds-
tjenester?

Nettressurser
• Samtaleintervju v/ Håkon Olaussen (rådgiver for preses, Den norske kirke)

Bård H. Norheim (NLA Høgskolen)
Kristin Graff-Kallevåg (Det teologiske menighetsfakultet)

• Miniforelesning 1 (tekstrefleksjon)
Joar Haga (NLA Høgskolen)

• Miniforelesning 2 (kirkelig praksis)
Merete Thomassen (Det praktisk-teologiske seminar)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå)
Tron Fagermoen: «Innledning»
Martin Luther: «En preken om dåpens hellige ærværdige sakrament» (LV, bd. 1, 1979, s.311-322)
Martin Luther: Store katekisme: Den fjerde delen. «Om dåpen» (LV, bd. 5, 1982, s.317-327)
Martin Luther: «Trøst til mødre som har mistet sitt udøpte barn» (oversettelse ved John Kaufman)
Kristin Graff-Kallevåg: «Dåp og trosopplæring» (Stephanie Dietrich m.fl. (red): Kirke nå. Den norske kirke som 

evangelisk-luthersk kirke, Tapir akademiske forlag, Trondheim, 2011, s.97-113)
Bård Eirik Hallesby Norheim: «Det som skjer i dåpen og det som skjer etter dåpen» (Teologisk tidsskrift 4/2012, 

s.359-360, 368-373)

Litteratur til videre lesning
Asheim, Ivar, ”Dåpen og det kristelige gjennombrudd” i Kirken og nådemidlene. Festskrift til professor dr. theol. Leiv 
 Aalen… Oslo-Bergen-Tromsø 1976, s. 140 – 165. 
Braaten, Carl E., og Robert W. Jenson: Union with Christ. The New Finnish Interpretation of  Luther. Grand Rapids: 

Eerdmans, 1998.
Dokka, Trond Skard: ”Dåpsliturgien – mellom folkelig lutherdom og liberal pietisme” i: Balsnes, Anne Haugland  

m.fl. (red.): Gudstjeneste á la carte, Verbum akademisk, Oslo 2015, s.80-97
Grantén, Eva-Lotta: ”Barn, dop och arvsynd” i: idem: Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och e 
 etik, (Forskning för kyrkan 20) Verbum (Sv.), Stockholm 2013, s.165-190
Misje, Bent Inge: ”Hvor ble det av mitt barn? En undersøkelse av Kirkens behandling av dødfødte barn i 

Norge”, Rapport, Olavsstipendet for prester, 2010 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/fad/kirke/hvorbledetavmittbarn.pdf  

Norheim, Bård Eirik Hallesby: ”Det som skjer i dåpen og det som skjer etter dåpen. Menneskesynet i 
dåpsliturgien (2011) og Plan for trusopplæring (2010) for Den norske kyrkja.” Teologisk Tidsskrift 2012 
(4), s.358-376 (de delene av artikkelen som ikke inngår i antologien)

Norheim, Bård Eirik Hallesby: Practicing Baptism: Christian Practices and the Presence of  Christ. Eugene, OR: 
Pickwick, 2014.

Schmidt, Ulla: ”Mennesket: Avhengig og fritt. Menneskesyn i en luthersk tradisjon” i: Stephanie Dietrich m.fl. 
 (red.): Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Tapir akademisk forlag, Trondheim 

2011, s.169-190
Spinks, Bryan D.: Reformation and Modern Rituals and Theologies of  Baptism: From Luther to Contemporary 
 Practices. Liturgy, Worship and Society. Aldershot, UK: Ashgate, 2006.
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Tema c) Viva vox evangelii
For Luther var evangeliet ikke først og fremst noe som skulle undervises og forstås, men noe som skul-
le forkynnes og høres. Forkynnelsen var muntlig og hadde karakter av å være hendelse og handling. 
Også Luthers bibeltolkning var preget av en slik tilnærming til ordet og språket. Hvordan bidro Luther 
til en fornyelse av bibeltolkning og hermeneutikk? Og hvordan kan en luthersk forståelse av det frigjø-
rende evangeliet bidra til utvikling av forkynnelsens innhold og form?

Nettressurser
• Samtaleintervju v/ Håkon Olaussen (rådgiver for preses, Den norske kirke)

Sivert Angel (Det praktisk-teologiske seminar)
Tone S. Kaufman (Det teologiske menighetsfakultet)

• Miniforelesning 1 (tekstrefleksjon)
Marianne B. Kartzow (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

• Miniforelesning 2 (kirkelig praksis)
Knut Tveitereid (NLA Høgskolen)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå)
Knut Alfsvåg: «Innledning»
Martin Luther: «Fortale til Det nye testamente på tysk (september 1522)» (Inge Lønning (utg.): Levende Luther, 

Land og Kirke, Drammen 1967, s.41-47)
Martin Luther: «Julepostillen» (utdrag) (LV, bd. 2, 1979, s. 257-266)
Martin Luther: «At en kristen forsamling eller menighet har rett eller makt til å bedømme enhver lære …» ( LV, 

bd. 3, 1980 s.205-212)
Martin Luther: «Fortale til første bind av Luthers samlede verker på latin 1545» (LV, bd. 1, 1979, s.11-19)
Sivert Angel: «Ordet og prekenen» (utdrag) (Geir Hellemo (red.): Gudstjeneste på ny, Universitetsforlaget, Oslo 

2014, s.50-55, 67-69)
Tor Aukrust: «Brevet til Gud» (Tor Aukrust: Exodus - om forkynnelsens krise, Land og kirke/Gyldendal Norsk 

forlag, Oslo 1984, s.139-142)
Birgit Stolt: «Luther, Bibelen og vi» (Kirke og kultur 1983, s.525-538)

Litteratur til videre lesning
Alfsvåg, Knut: ”Hva ville han egentlig? Noen refleksjoner om den lutherske reformasjonens hovedsak og dens 

teologiske betydning”, NTT 2006, s.33-46
Dokka, Trond Skard: ”En kirke som lever av Ordet” i: Stephanie Dietrich m.fl. (red.): Kirke nå. Den norske kirke 

som evangelisk-luthersk kirke, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2011, s.29-49
Gaarden, Marianne: ”Den empiriske fordring til homiletikken” i Tidsskrift for praktisk teologi 2/2013, s. 3-17 
Mosdøl, Hallvard Olavson: ”Fra tekst til preken - en beskrivelse og drøfting av norske presters preken- 
 forberedende praksis” i Tidsskrift for praktisk teologi 2/2013, s. 21-32 
Rasmussen, Tarald: ”The Biblical Canon of  the Lutheran Reformation”, in: E. Thomassen (Ed.): Canon and 

Canonicity, Museum Tusculanum Press, Copenhagen 2010, p. 143–158
Stolt, Birgit: ”ORDet och förkunnelsen: den Helige Ande och ”hjärtats retorik”” i: idem: Luther själv. Hjärtats och 

glädjens teolog, Artos, Skellefteå 2004, s.122-143
Tveitereid, Knut: ”I interaktivitetens navn? Forkynnelse i grensesnittet mellom evangeliet, kirken og kulturen” i 

H. Austnaberg og B. Mæland (red.): Grensesprengende. Forkynnelse for ungdom 15-18 år, Tapir, Trondheim 
2009, s.

Wingren, Gustaf: ”Bibeln och predikan” og ”Ordet och tron” i: idem: Predikan. En principiell studie, Tredje 
upplagan, Artos, Skellefteå 1996, s.75-91, 149-164

Wisløff, Carl Fr.: ”Ånden og ordet”, i: Carl Fr. Wisløff: Ordet fra Guds munn, 2. utg. Oslo, Lutherstiftelsen 1962, 
s.32-40
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Tema d) Døden og de døde 
Reformasjonen introduserte radikalt nye måter å omtale døden og de døde på. Tanken om en mellom-
tilstand ble avvist. Etter protestantisk syn hadde kirken og de gjenlevende ikke lenger mulighet til å på-
virke de avdødes skjebne. I stedet vokste det fram nye former for minnekultur knyttet til de døde. Hva 
sier Den norske kirkes prester om døden i dag - for eksempel ved begravelser? Hva slags håp forkynner 
vi? Hvordan omtaler vi de døde? Og hva sier vi om frelse og fortapelse?

Nettressurser
• Samtaleintervju v/ Håkon Olaussen (rådgiver for preses, Den norske kirke)

Tarald Rasmussen (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)
Otfried Czaika (Det teologiske menighetsfakultet)

• Miniforelesning 1 (tekstrefleksjon)
Eivor Oftestad (Det teologiske menighetsfakultet)

• Miniforelesning 2 (kirkelig praksis)
Anne Austad (VID vitenskapelige høgskole)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå)
Tarald Rasmussen: «Innledning» 
Martin Luther: «En preken om det å forberede seg til å dø» (LV, bd. 1, 1979, s.297-310)
Kirkeordinansen av 1539: Hvordan man skal føre lik til jorden (oversettelse ved Per Kristian Aschim)
Johannes Bugenhagen: «Likpreken over Martin Luther» (utdrag) (oversettelse ved Sivert Angel)
Ådne Njå: ”Helgen her og helgen hisset er i samme menighet…” (Norsk teologisk tidsskrift, 2/2010, s.128-145)

Litteratur til videre lesning
Angel, Sivert: ”Den tyske likprekenens eksempler. Endringer i eksemplenes religiøse funksjon på slutten av 

1500 – tallet”, Tidsskrift for kulturforskning 2/2010
Angel, Sivert: ”Å møte døden med en preken. Forholdet mellom levende og døde i lutherske begravelser på 

1500 - tallet”, Norsk teologisk tidsskrift 1/2009, s.45-61
Oftestad, Eivor Andersen: ”Tro som mestrer livet eller bærer gjennom døden?” i: Alfsvåg, Knut og Joar Haga 
 (red.): ”Hva betyr det?” Luthers katekisme i trosopplæringen (Prismet bok nr. 7), IKO-forlaget, Oslo 

2013, s.51-64
Oftestad, Eivor Andersen: ”Transforming the Investment in the Afterlife: Readings of  the Poem De Vita 

Hominis in Pre-Reformation and Post-Reformation Denmark”. I: Cultures of  Death and Dying in Me 
dieval and Early Modern Europe (eds. Mia Korpiola & Anu Lahtinen), Helsinki 2015

Rasmussen, Tarald: ”Hell disarmed? The Function of  Hell in Reformation Spirituality”, in: Numen (56) 2009, 
s.366–384

Wangsgaard Jürgensen, Martin: ”Grav og gravminde – Sorg og savn. Nogle overvejelser omkring det 
protestantiske epitafium”, Norsk teologisk tidsskrift 1/2009, s.23-44

Wangsgaard Jürgensen, Martin: ”Spacing Death - Facing Death: Conceptualizing the Encounter with Death 
during the Early modern Period” i: Tarald Rasmussen og Jon Øygarden Flæten (eds.): Preparing for 
Death, Remembering the Dead, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, s.123-151
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Tema e) Spiritualitet og mystikk 
Reformasjonen startet med Luthers avlatsteser og oppgjøret om boten. Nyere lutherforskning fremhe-
ver at dette oppgjøret må forstås ut fra Luthers nære forbindelse til mystikken. Tanken om rettferdig-
gjørelse ved tro og ubetinget nåde er preget av den mystiske tradisjon. Oppgjøret om boten inneholder 
krasse angrep på paven, men den fromhet det springer ut av har et betydelig økumenisk potensiale. 
Den er innvevd i en kroppslig fromhet uttrykt gjennom bønn, sang og sakramenter. Hvordan kan den-
ne tradisjonen være i dialog med vår tids interesse for ignatiansk fromhet, Taizé, moderne lovsang og 
pilegrimstradisjon?

Nettressurser
• Samtaleintervju v/ Håkon Olaussen (rådgiver for preses, Den norske kirke)

Jan-Olav Henriksen (Det teologiske menighetsfakultet)
Knut Ruyter (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

• Miniforelesning 1 (tekstrefleksjon)
Otfried Czaika (Det teologiske menighetsfakultet)

• Miniforelesning 2 (kirkelig praksis)
May Bente Matre (NLA Høgskolen)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå)
Oddvar Johan Jensen: «Innledning»
Martin Luther: «Om den kristne frihet» (LV, bd.2, 1979, s.203-234)
Volker Leppin: “Luther’s roots in monastic-mystical piety” (The Oxford Handbook of  Martin Luther’s theology,  

ed. Robert Kolb, Irene Dingel and L’ubomír Batka, Oxford University Press, Oxford 2014, s.49-61)
Birgit Stolt: «’Hjärtats tro’ och retoriken» (Birgit Stolt: Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog, Artos förlag,  

Skellefteå, 2004, s.132-137)
Bernice Sundkvist: «Er hilft uns frei aus aller not - teologi och kommunikation i Luthers psalmer»  

(Sven-Åke Selander och Karl-Johan Hansson (red.): Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv, Arcus 
förlag, Lund 2008, s.19-27)

Per Magne Aadnanes: «Sluttmerknader om spiritualitet og lutherdom» (Knut-Willy Sæther (red.): Kristen 
spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer, Akademika forlag, Trondheim 2013, s.49-51)

Litteratur til videre lesning
Gerle, Elisabeth: ”Erosteologi utmanar traditionella lutherska motsatspar” i idem: 

Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (Forskning för kyrkan 28), Verbum (Sv.), 
Stockholm 2015, s. 243-280

Hägglund, Bengt: ”Luther och mystiken” i idem: Arvet frå reformationen.Teologihistoriska studier, Göteborg 
2002, s.23-34 

Johannesson, Karin: Helgelsens filosofi. Om andlig träning i luthersk tradition (Forskning för kyrkan 23), 
Verbum (Sv.), Stockholm 2014

Kaufman, Tone Stangeland, ”Ignatiansk spiritualitet for lutherske prester? Jakten på en mer erfaringsnær 
spiritualitet”, i Sæther, Knut-Willy (red): Kristen spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer. 
Trondheim: Akademika forlag 2013, s. 147-165

Selander, Sven-Åke og Karl-Johan Hansson (red.): Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv, Arcus förlag, 
Lund 2008

Stolt, Birgit: Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog, Artos, Skellefteå 2004
Sæther, Knut-Willy (red.): Kristen spiritualitet. Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer (Kyrkjefag Profil nr. 

19), Akademika, Trondheim/Oslo 2013
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Tema f) Luther og «de andre»
Luthers jødeskrifter har i liten grad vært hentet frem i norsk sammenheng. Hans angrep på jødene og 
dets virkningshistorie fremstår som det kanskje mørkeste kapitlet i hans forfatterskap. Mange av hans 
skrifter har også tydelig brodd  mot ”tyrkerne og deres lære”. Denne delen av luthersk tradisjon krever 
religionsteologisk refleksjon. Hvordan utfordrer disse tekstene vårt forhold til vår egen tradisjon? Hvor-
dan kan en kritikk av Luther og tradisjonen etter ham kaste lys over vårt forhold til «de andre»?

Nettressurser
• Samtaleintervju v/ Håkon Olaussen (rådgiver for preses, Den norske kirke)

Mona Helen Farstad (NLA Høgskolen) 
Vidar L. Haanes (Det teologiske menighetsfakultet)

• Miniforelesning 1 (tekstrefleksjon)
Anders Runesson (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

• Miniforelesning 2 (kirkelig praksis)
Bård Mæland (VID vitenskapelige høgskole)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå)
Tarald Rasmussen: «Innledning»
Martin Luther: «Jesus Kristus, en jøde av fødsel» (utdrag) (LV, bd. 4, 1981, s.8-10)
Martin Luther: «Mot svermer-ånden. Et brev til de kristne i Strasbourg» (LV, bd. 3, 1980 s.215-220)
Martin Luther: «Om jødene og deres løgner» (oversettelse ved Tarald Rasmussen)
Martin Luther: «Fortale til tysk oversettelse av Koranen 1543» (oversettelse ved Knut Alfsvåg)
Vidar L. Haanes: «Antisemittisme i humanismens tidsalder» (Tidsskrift for teologi og kirke 1/2005, s.26-45)
Oddbjørn Leirvik: «Luthersk teologi i møte med andre religionar» (Magasin om religionsmøde (dansk), nr. 5, august 
2014, s.49-59)

Litteratur til videre lesning
Henrich, Sarah and James L. Boyce: ”Martin Luther – Translations of  Two Prefaces on Islam: Preface to the * 

Libellus de ritu et moribus Turcorum (1530), and Preface to Bibliander’s Edition of  the Qur’an (1543)”, 
 i Word & World, St. Paul: Luther seminary, 1996, XVI, 2, s. 250-266  

https://wordandworld.luthersem.edu/content/pdfs/16-2_Islam/16-2_Boyce-Henrich.pdf  
Kaufmann, Thomas: Luthers juden, Stuttgart: Reclam, 2014 (kommer i engelsk oversettelse 2016)
Kloster, Sven Thore: ”Hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? Om kristent hat mot jøder og muslimer” i: 

Beate Fagerli m.fl. (red.): Dialogteologi på norsk, Verbum akademisk, Oslo 2016, s.211-229
Miller, Gregory: ”Luther’s Views of  the Jews and Turks”, i Kolb, Dingel, Batka (red.): The Oxford Handbook 

of  Martin Luther’s Theology, Oxford: Oxford University Press, 2014, s. 427-434
Schilling, Heinz: Martin Luther: rebel i en opbrudstid, Oslo, Vårt Lands forlag 2016 (tittel fra dansk 

utgave - kommer i norsk oversettelse) (relevante kapitler)
Öberg, Ingemar: Luther och världsmissionen, Åbo: EFS-förlaget, 1991, s. 425-650
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Tema g) Familie, kjønn og samliv
Luthers reformasjon endret synet på kjønn og familieliv. Klostervesenet og sølibatet ble avvist og det 
verdslige kall oppvurdert. Ekteskapet gikk fra å være et sakrament til å være en verdslig ordning gitt 
ved skapelsen. Disse endringene har brakt med seg en ambivalent arv: Oppvurderingen av kallet til ek-
teskap og familieliv kom sammen med snevrere kjønnsroller. Hvordan forholder vi oss til denne arven 
i dag? Hvilke teologiske ressurser og utfordringer finner vi i Luthers tenkning om kjønn, seksualitet og 
familieliv?

Nettressurser
• Samtaleintervju v/ Håkon Olaussen (rådgiver for preses, Den norske kirke)

Kristin Fjelde Tjelle (VID vitenskapelige høgskole)
Svein Aage Christoffersen (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

• Miniforelesning 1 (tekstrefleksjon)
Knut Alfsvåg (VID vitenskapelige høgskole)

• Miniforelesning 2 (kirkelig praksis)
Gunhild Maria Hugdal (Det teologiske menighetsfakultet)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå) 
Per Kristian Aschim: «Innledning»
Martin Luther: «Om kirkens babylonske fangenskap. Om ekteskapet» (LV, bd. 2, 1979, s.158-270)
Martin Luther: Store katekisme. «Det fjerde og det sjette bud» (LV, bd. 5, 1982, s.259-269, 272-275)
Elisabeth Gerle: «Sinnlighetens rörelse - mot vardagen» (Elisabeth Gerle: Sinnlighetens närvaro. Luther mellan 

kroppskult och kroppsförakt, Verbum förlag, Stockholm 2015, s. 135-143, 159-179)

Litteratur til videre lesning
Christoffersen, Svein Aage: ”Er ekteskapet et kall?”, Kirke og Kultur 1983, s. 553-576
Christoffersen, Svein Aage: ”Luther som mann - en fortelling”. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift, 2-3/2004, 

s 84- 89
Gerle, Elisabeth: Sinnlighetens närvaro. Luther mellan kroppskult och kroppsförakt (Forskning för kyrkan 28), 

Verbum (Sv.), Stockholm 2015 (de delene av boka som ikke inngår i antologien)
Pedersen, Else Marie Wiberg: ”A Man Caught Between Bad Anthropology and Good Theology? Martin 

Luther’s View of  Women Generally and of  Mary Specifically”, Dialog, 3/2010, s.190-200
Pedersen, Else Marie Wiberg: ”Liberating Aspects in Lutheran Theology for a Post-Gender Politics” i 

Grenholm, Carl-Henric and Gunner, Göran, Lutheran Identity and Political Theology, Church of
Sweden Research Series, Pickwick Publications 2014, s.101-116 

Wingren, Gustaf: ”Luthers syn på äktenskapet” i idem: Luther frigiven, Gleerups, Lund 1970, s. 26-42
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Tema h) Reformasjonen og sosial endring
Tidlig i reformasjonen lå det an til allianser mellom Luther og ulike politiske aktører som ønsket om-
fattende sosiale endringer og mer sosial rettferdighet. Flere av disse alliansene gikk i oppløsning med 
Bondekrigen. Luthersk kristendom ble knyttet stadig tettere til fyrstemakten, og fikk mer og mer ord 
på seg for å være en religionsform som politisk sett legitimerer status quo. Hvordan forholder vi oss til 
denne tvetydige arven i dag? På hvilken måte kan kirken forholde seg til spørsmål om sosial rettferdig-
het i vår tid? Er toregimentslæren fortsatt en nyttig tankemodell i denne sammenhengen?

Nettressurser
• Samtaleintervju v/ Håkon Olaussen (rådgiver for preses, Den norske kirke)

Oddvar J. Jensen (NLA Høgskolen)
Aud Tønnesen (Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo)

• Miniforelesning 1 (tekstrefleksjon)
Stephanie Dietrich (VID vitenskapelige høgskole)

• Miniforelesning 2 (kirkelig praksis)
Sturla Stålsett (Det teologiske menighetsfakultet)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå)
Oddvar Johan Jensen: «Innledning»
Martin Luther: «Undervisning om hvorledes de kristne skal forholde seg til Moses» (Inge Lønning (utg.): 
Levende Luther, Land og Kirke, Drammen 1967, s.109-119)
Martin Luther: «Om handel og åger» (utdrag) (Utvalg fra LV, bd. 4, 1981, s.62-82)
Eivind Berggrav: «Når kusken er gal» (Eivind Berggrav: Staten og mennesket, Land og kirke, Oslo 1945, 

s.219-232)
Aud V. Tønnessen: «Kirken og samfunnet» (Stephanie Dietrich m.fl. (red): Kirke nå. Den norske kirke som 

evangelisk-luthersk kirke, Tapir akademiske forlag, Trondheim, 2011, s.191-208)

Pensumlitteratur (fra antologien Reformasjon nå)
Asheim, Ivar: ”’Det politiske i politikken’. Aktuell kommentar til et tema fra kirkekampen” i Det levende ordet, 

Festskrift til Åge Holter, Universitetsforlaget, Oslo 1989, s.119-138
Berggrav, Eivind: ”Stat og kirke i dag etter Luthersk syn” i Kirke og Kultur 1952, s.449-462
Deifelt, Wanda. ”Advocay, Political Participation, and Citizenship: Lutheran Contributions to Public Theology” 

Dialog 49, 2/2010: 108-14
Grenholm, Carl-Henrik: Tro, moral och uddlös politik. Om Luthers etik (Forskning för kyrkan 25), Verbum 

(Sv.), Stockholm 2014
Lønning, Inge: ”Teologi og politikk”, Norsk teologisk tidsskrift 1/1994, s.21-29
Noll, Mark A. ”What Lutherans Have to Offer Public Theology” Lutheran Quarterly XXII (2008): 125-36
Stålsett, Sturla: ”Radical Mercy: Revitalizing a Fundamental Reformation Impulse In the Context of  Exclusion 

and Irregular(-ized) Migration” i Duchrow, Ulrich and Hoffmann, Martin, Politics and Economics of
 Liberation, LIT Verlag, Münster 2015, s.271-291
Tønnessen, Aud V.: ”Velferdsstaten og den lutherske toregimentslæren” i Norsk teologisk tidsskrift 3-4/2011, 

s.196-213
Wingren, Gustaf: ”Kallelsestanken” i idem: Luther frigiven, Gleerups, Lund 1970, s. 64-78
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Annet pensum
Kirkens kjennetegn (fra antologien Reformasjon nå)
Knut Alfsvåg: «Innledning»
Martin Luther: «Om skriftet fra vår fremragende magister Ambrosius Catharinus» (utdrag) (LV, bd. 3, 1980 

s.61-64)
Martin Luther: «Om kirkens sju kjennetegn» (Martin Luther: Om konsilene og kirken, oversettelse ved Sigurd 
 Hjelde)

Litteratur til videre lesning
Alfsvåg, Knut: ”Notae ecclesiae in Luther’s Von den Konziliis und Kirchen”, International Journal for the Study 

of  the Christian Church, 2008
Dietrich, Stephanie: ””Jeg tror på de helliges fellesskap”. Teologiske refleksjoner rundt kirken som fellesskap”, 

i: Stephanie Dietrich m.fl. (red.): Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Tapir 
akademisk forlag, Trondheim 2011, s.51-73

Hegstad, Harald: Den virkelig kirke. Bidrag til ekklesiologien, Tapir akademiske forlag, Trondheim 2009 (særlig s. 
33 – 37)

Norheim, Bård Eirik Hallesby: ””Mer enn noe annet ungdommen det her gjelder”. Trusopplæringsplanen og ut
viklinga av ein konfesjonell identitet for ungdom” i: Alfsvåg, Knut og Joar Haga (red.): ”Hva betyr det?” 
Luthers katekisme i trosopplæringen (Prismet bok nr. 7), IKO-forlaget, Oslo 2013, s.203-216

Aagaard, Anne Marie: Identifikation af  kirken, Anis, Frederiksberg 1991

Avslutning
Tarald Rasmussen: «Luther til inspirasjon gjennom hundre år – med særlig vekt på Norden»
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Litteratur til videre lesning, andre tema
Nyere lutherforskning
Kolb, Robert, Irene Dingel and L’ubomír Batka (red.): The Oxford Handbook of  Martin Luther’s Theology, 

Oxford University Press, Oxford 2014 (Paperback april 2016)
Schilling, Heinz: Martin Luther: rebel i en opbrudstid, Oslo, Vårt Lands forlag 2016 (tittel fra dansk utgave - 

kommer i norsk oversettelse)

Om den lutherske reformasjonen
Imsen, Steinar: Da reformasjonen kom til Norge, Cappelen Damm Akademisk 2016 (kommer)
Rasmussen, Tarald og Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys: religion og kultur, samfunn og politikk, 

Cappelen Damm Akademisk 2016 (kommer)

Trekk fra nyere lutherresepsjon / Bildet av Luther og reformasjonen gjennom tidene
Alfsvåg, Knut: ”Contra Philosophos: The Lutheran Reformation as Critique of  the Rationality of  Modernity,” 

i Göran Gunner (red.): Justification in a Post-Christian Society. Church of  Sweden Research Series 
Volume 8, Eugene, OR: Pickwick Publications, 2014, s.192-206.

Alfsvåg, Knut og Joar Haga (red.): ”Hva betyr det?” Luthers katekisme i trosopplæringen (Prismet bok nr. 7), 
Oslo: IKO-forlaget, 2013

Aurelius, Carl Axel: Luther i Sverige. Den svenska lutherbilden under fyra sekler, (Forskning för kyrkan 30) 2. 
Reviderade och utökade upplagan, Skellefteå: Artos, 2015

Bach-Nielsen, Carsten: Fra jubelfest til kulturår – danske reformationsfejringer gennem 400 år, Aarhus: Aarhus 
Universitetsforlag, 2015 

”Part VII The impact and reception of  Luther’s thought in history and in the twenty-first century” i: Robert 
Kolb, Irene Dingel and L’ubomír Batka (red.): The Oxford Handbook of  Martin Luther’s Theology, 
Oxford University Press, Oxford 2014 (Paperback april 2016), s.489-632

Økumeniske perspektiver 
Alfsvåg, Knut: ”Rettferdiggjørelse og apostolisitet: Den katolsk-lutherske dialog i dag,” Norsk teologisk tidsskrift 
 2007
Fra konflikt til fellesskap. Felles luthersk-katolsk minnemarkering av Reformasjonen, 2017, Rapport fra den 

luthersk-katolske kommisjon for kristen enhet, St. Olav forlag, Oslo 2015 
Hegstad, Harald: ”Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst” i: Stephanie Dietrich m.fl. (red.): Kirke nå. 

Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Tapir akademisk forlag, Trondheim 2011, s.11-27
Nordby, Lars-Erik: ”Som i et speil. En sammenligning mellom Den norske kirke og Metodistkirken” i: Stephanie  

Dietrich m.fl. (red.): Kirke nå. Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke, Tapir akademisk forlag, 
Trondheim 2011, s.227-248

LVF’s ressursmateriale til reformasjonsjubileet 2017
Burghardt, Anne (red.): Liberated by God’ Grace, Lutheran World Federation, Geneva 2015 

https://2017.lutheranworld.org/sites/default/files/documents/DTPW-2017_Booklet_Liberated_by_ 
Gods_Grace.pdf  

Burghardt, Anne (red.): Salvation – Not for sale, Lutheran World Federation, Geneva 2015 
https://2017.lutheranworld.org/sites/default/files/documents/DTPW-2017_Booklet_Salvation.pdf

Burghardt, Anne (red.): Human Beings – Not for sale, Lutheran World Federation, Geneva 2015 
https://2017.lutheranworld.org/sites/default/files/documents/DTPW-2017_Booklet_Human_Beings. 
pdf  

Burghardt, Anne (red.): Creation – Not for sale, Lutheran World Federation, Geneva 2015 
https://2017.lutheranworld.org/sites/default/files/documents/DTPW-2017_Booklet_Creation.pdf
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