
Lørdag den 
30. november 2019

Dåben
Luthersk fordybelsesdag



Jan Bygstad
Præst i den norske 
frikirke DELK i Ber-
gen og Håkonsund. 
Æresdoktor ved 
Concordia Theologi-
cal Seminary i Fort 
Wayne, USA.

Asger Chr. Højlund
Professor emeritus, 
teol.dr. i dogmatik. 
Underviser ved Me-
nighedsfakultetet i 
Århus siden 1979. 

Leif G. Jensen
Præst i Den Evange-
lisk-Lutherske Frikir-
ke i Århus, Løsning, 
Lohals og Køben-
havn siden 1980.

Kurt E. Larsen
Professor, dr.the-
ol. i kirkehistorie. 
Underviser ved Me-
nighedsfakultetet i 
Århus siden 1998. 

Velkommen til fordybelsesdag!
I en ny børnebog om dåben står der: »Når et barn bliver døbt, 
er det for at vise, at det er Guds barn«. Passer det? Det disku-
teres i disse år om dåben er vigtig, eller om dåbsritualet burde 
nedtone betydningen af at blive døbt.
 Vi finder emnet så vigtigt, at vi gerne vil invitere til en tema-
dag om det lutherske syn på den kristne dåb. Vi har fået aftaler 
med topkvalificerede undervisere, der vil tage dåben op fra 
forskellige vinkler. Mødestedet er lige midt i Jylland. Vi håber, 
at du vil sætte dagen af til at få genopfrisket, hvor vigtig og 
sprængfuld af indhold, dåben er.

Med venlig hilsen
Karsten Christensen, Harboøre 
Knud Willadsen Skov, Herning
Karsten Ambrosen, Holstebro 
Michael Lerche Nygaard, Kolding

UNDERVISERE



8.45 Vi begynder med en kop kaffe og et rundstykke

9.30 »Evangeliet som ydre ord og personlig erfaring« v. Jan Bygstad
 Gud giver os troen ved forkyndelsen, dåben og nadveren. Derfor er vi afhængige 

Guds Ord til troen og livet som kristne.

10.30 »Dåben som kraftkilde til det kristne liv« v. Leif G. Jensen
 Mange tænker på deres dåb som fortid, en festlig dag i kirken for længe siden eller 

en forsikring, der ligger i skuffen. Men i virkeligheden kan en kristen bruge sin dåb i 
hverdagen, livet igennem.

12.00 Frokost 

13.30 »Dåben som sovepude« v. Jan Bygstad
 Det er tit blevet sagt, at dåben ikke må være en sovepude. Men det må den faktisk 

gerne, for den er også et trygt og sikkert fundament at hvile på.

14.30 »Guds barn i dåben« v. Asger Chr. Højlund
 De lutherske bekendelsesskrifter taler stærkt om genfødelsen som Guds barn i 

dåben, og den nye virkelighed, som dåben er indgangen til.
 
15.30 Kaffepause

16.15 »Ikke Guds barn - trods dåben« v. Asger Chr. Højlund
 De lutherske bekendelsesskrifter regner ikke dåben for en automat, der frelser 

uanset tro. For dåbshandlingen i sig selv garanterer ikke, at et menneske ejer det 
evige liv. 

17.30 Aftensmad – en nem løsning på egen hånd, evt. fælles bestilling af sandwich eller 
lign.

19.00 »Luthers dåbsritualer« v. Kurt E. Larsen
 Luther udgav selv to dåbsritualer, hvor han udmøntede teologien i praksis. Vi dyk-

ker ned i dem, og ser på, hvordan ritualerne formes af troen, der ligger bag.

PROGRAM



MØDESTED Missionshuset Bethania, Torvet 9, 7400 Herning

PRIS 300 kr. pr. person for undervisning og forplejning ekskl. aftensmad. 
Enkeltforedrag 50 kr.

TILMELDING med indbetaling og navn på konto 9570 – 0012811195 eller MobilePay 
210900 senest tirsdag den 26. november. Yderligere info fås hos arran-
gørerne.

Luthersk fordybelsesdag arrangeres af:
Karsten Christensen, Harboøre, kac@km.dk  tlf. 9783 4009
Knud Willadsen Skov, Herning, knud@wskov.dk tlf. 4233 8570
Karsten Ambrosen, Holstebro, karstenambrosen@gmail.com tlf. 9741 3001
Michael Lerche Nygaard, Kolding milen@km.dk tlf. 7552 7646

Følg og del på Facebooksiden »Lutherske Fordybelsesdage«

Luthersk Fordybelsesdag er et forum, der vil opmuntre til at foku-
sere på fundamentale trossandheder og forkyndelsen af Guds Ord 
i lov og evangelium. Vi indbyder på tværs af organisationer og kir-
kesamfund, og ønsker at skabe plads til venskab og netværk blandt 
alle, der gerne vil have grundlag i de lutherske bekendelser.
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