
Lärare och reseguide: Rune Söderlund
Inriktning: präster, pastorer, teologer. klassisk kristen förkunnelse och teolog

I samband med kursen erbjudes resa som dock inte är ett obligatorium för att tentera 
kursen. Resan har en något bredare inriktning än kursen.

Teologföreningen Theofil anordnar 
högskolekurs i 
Martin Luthers teologi 
i samarbete med 
Johannelunds teologiska högskola, samt 
resa till reformationsorter 
i samarbete med EXODUS RESOR

Kurstillfällen:
2/12-2013 
14/4-2014 
18/8-2014 

9–13/6
2014

Så här kommer du i kontakt med
Föreningen Theofil
Sandgatan 14b
223 50 Lund
kontakt@theofil.nu



Information
Sola gratia (Nåden allena), Sola fides (Tron allena), Sola scriptura (Skriften allena), 
Solus Christus (Kristus allena) och Soli Deo gloria (Ära åt Gud allena) utgör fem pelare 
inom reformationen. Theofil önskar inbjuda dig att fördjupa dig i och få mer kunskap om 
reformationens historia och teologi. På Theofil arbetar vi med en stolthet över Kristus och 
Bibeln och vi tror att kyrkan i vår tid behöver söka sina historiska rötter för att förstå och 
uppleva kraften av evangeliet. Välkommen till en fortbildningsmöjlighet, en Lutherresa, 
en högskolekurs, en fin kristen gemenskap! Lärare och reseguide är Doc. Rune Söderlund. 
Kaplaner: Birger Grunditz och Johannes Leckström. Teknisk arrangör:  

KURSPLAN
Hösten  2013: 
Måndag den 2/12 
kl 12:15–16:00

Kursbenämning:
SD 351

Syfte:
Kursen syftar till att ge en fördjupad 
förståelse för reformations historia och 
dess teologi och visa på dess relevans för 
nutiden.

Förkunskaper
– För att följa med på resan skall du stå i 

någon form av förkunnargärning eller ha 
studerat/studera teologi.

– För att få ut 7,5 högskolepoäng 
efter tenterad kurs behövs dessa 
förkunskaper: Religionsvetenskap A 30 
hp eller motsvarande

Våren  2014: 
Måndag den 14/4 
kl 12:15–16:00 

Sommaren  2014: 
Måndag den 18/8 
kl 12:15–16:00 

Betygskriterier:
– För betyget godkänd krävs att 

studenten uppvisar relevanta 
faktakunskaper och en grundläggande 
förståelse av kurslitteraturen.

– För betyget väl godkänd krävs 
dessutom att studenten uppvisar en 
förmåga att självständigt kunna värdera 
och dra egna slutsatser kring stoffet.

Litteratur:
Appelqvist, Tomas. Bönen i den Helige 
Andes tempel: Människosyn och 
kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi. 
Skellefteå: Artos & Norma bokförlag 2009.

Lohse, Bernhard. Martin Luther’s 
theology: Its historical and systematic 
development. Minneapolis: Fortress Press, 
1999.

Theofil erbjuder härmed högskolekursen Martin Luthers 
teologi – en fortbildningskurs, studiemöjlighet för dig 
som teol.stud. präst, pastor, pedagog eller teolog.

Reseprogram och pris 
Dag 1 
Lund-Jena. Tre nätter på samma hotell 

(Max-Steigenberger)

Dag 2
09.00 – 10.30 Vi tar oss till Erfurt och 

Augustinerklostret, 
där Luther avgav sina 
munklöften.

10.30 – 11.30 Domen i Erfurt och 
Severikyrkan.

12.30 – 14.30 Eisenach. Tid för lunch samt 
Lutherhaus/Bachhaus efter 
behag.

15.30 – 17.00 Wartburg
19.00 Åter i Jena

Dag 3
09.30 – 11.00 Eisleben, Luthers 

födelsestad
11.45 – 13.30 Allsted med möjlighet att 

äta lunch
14.00 – 17.30 Bad Frankenhausen
19.00 Åter i Jena

Dag 4
10.00 Ankomst Wittenberg. 
 Hela dagen Witt. Logi 

Acron.

Dag 5
Hemresa

Intresseanmälan
Intresseanmälan, anmälningsavgift, priser och särskilda resevillkor:

Du anmäler ditt intresse genom att maila ditt namn och adress till info@theofil.nu 
senast den 1/10 2013.

Betalning och definitiv anmälan skall ske snarast efter intresseanmälan genom 
inbetalning av 1000 kr till Exodusresor på bankgiro 5915-1670. 

Slutbetalning sker utan uppmaning senast 30 dagar före avresa. För mer informatiom 
om särskilda resevillkor, se www.exodus.se Anmälan är komplett när betalningen är 
registrerad. För anmälan till Johannelunds högskolekurs sker mer information vid den 
första träffen.

Priser:
5600 kr för präster och pastorer.
4600 kr för studenter.

Resan kan ställas in om färre än 25 personer anmäler sig. 
Givetvis får ni då alla utlägg tillbaka.

Luther, Martin. Om en kristen 
människas frihet. Inledning och 
efterskrift Arvid Runestam, övers. J. 
Svennung. Stockholm: Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Bokförlag, 1929, (även 
annan upplaga eller översättning kan 
väljas).

Luther Martin. Stora Galaterbrevs-
kommentaren. övers. Martin 
Lindström. Stockholm: Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Bokförlaget., 1954 eller 
annan upplaga, (i urval ca 250 s) 

Stolt, Birgit. Luther själv: hjärtats och 
glädjens teolog. Skellefteå: Artos, 2004.






