
B A S I S  er for dig, der allerede leder 
gudstjenester eller prædiker eller som godt 
kunne tænke dig at komme i gang med det. 

B A S I S  giver dig et levende indblik i  
teologiens og Bibelens verden. 

B A S I S  inspirerer dig til at udvikle din tro 
og din tjeneste. 

B A S I S  kobler vigtig baggrundsviden 
med konkret handling. 

B A S I S  udfordrer dig til at reflektere 
over hvad du gør og udruster dig til  
at lære nyt. 

BASIS
T E O L O G I S K  G R U N D U D D A N N E L S E



BA SIS er bygget op over de fire følgende fag: 

Bibelkundskab  
– hvorfor og hvordan læser vi Bibelen?
Her lærer du at studere Bibelen og bruge relevante 

værktøjer til at tolke og forstå dens budskab i dag. 

Du får også en introduktion til teksterne i Det gamle 

og Det nye Testamente og et indblik i Bibelens tidshi-

storie.

Teologi  
– hvad tror vi om Gud?
Her får du en introduktion til kristendommens fælles 

grundlæggende formuleringer af troen og et indblik 

i teologiens historie. Vi skal også se på de store eksi-

stentielle og etiske spørgsmål, vi kan stille til tilvæ-

relsen, og endelig skal vi studere den særlige bapti-

stiske tilgang til troen.

Gudstjeneste  
– hvordan fejrer vi troen?
I dette fag får du et indblik i gudstjenestens forun-

derlige verden og vi arbejder med de mange forskel-

lige elementer en gudstjeneste består af: Bøn, tekst-

læsning, sang og musik, børnetale, nadver mv. 

Vi ser også på, hvordan man planlægger længevaren-

de forløb, så der kommer sammenhæng og retning 

på gudstjenesterne.

Forkyndelse  
– hvordan fortæller vi om Gud?
Forkyndelse handler om at fortælle sin egen troshi-

storie og lade den flette ind i den store historie Gud 

er i færd med at fortælle i verden. Lær at opbygge en 

prædiken, finde gode illustrationer, tale for en for-

samling og bruge hjælpemidler til at få dit budskab 

ud.

BA SIS  er en to-årig teologisk 

grunduddannelse, der giver 

en grundig indføring i teologi, 

bibelkundskab, gudstjeneste og 

forkyndelse. 

Undervisningen er tilrettelagt 

så du både får grundlæggende 

viden og konkrete værktøjer du 

kan bruge i din tjeneste.

Undervisningen udbydes to 

fag ad gangen. Det vil sige at 

Bibelkundskab og Gudstjeneste 

udbydes i ulige år, mens Teologi 

og Forkyndelse udbydes i lige 

år. Man kan begynde uddannel-

sen hvert år i januar. 

Der undervises seks lørdage om 

året og derudover vil der være 

mulighed for at lave opgaver 

eller arbejde i studiegrupper 

mellem samlingerne. 

Undervisningen foregår  

primært i Aarhus.



Første hold begynder januar 2019. 

Deltagerprisen er 1.500 kr. pr. år. 
Det dækker undervisning, forplejning og kopier.  

Herudover må du beregne et mindre beløb til bøger.

Tilmeld dig senest 15. november 2018 
ved at skrive til lasse@immanuelaros.dk

Uddannelsen ledes af præst Lasse Åbom,  

som du kan kontakte på tlf. 2290 5628 eller  

e-mail lasse@immanuelaros.dk  

for at høre mere.

Samlinger i 2019
l 26. januar  

l 16. marts  

l 11. maj  

l 7. september  

l 5. oktober  

l 2. november

BA SIS  er et samarbejde  

mellem Baptistkirken i  

Danmark og Immanuelskirken, 

Aarhus Baptistmenighed. 
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