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Praktisk talt Eberhard Harbsmeier Hent PDF Eberhard Harbsmeier har i løbet af sine 15 år som præst, 10 år
som lektor ved Det Teologiske Fakultet i København og 17 år som rektor for Teologisk Pædagogisk Center i
Løgumkloster sat sit præg på den teologiske og kirkelige debat i Danmark. Lige fra årene som ung præst (og
dansktalende tysker!) til på det seneste at have været drivkraft i den kirkelige fejring af Søren Kierkegaard
jubilæet i 2013 har Harbsmeier været inviteret ud som en dybt engageret underviser, foredragsholder og
prædikant. Med dette festskrift præsenteres et udvalg af Eberhard Harbsmeiers videnskabelige og folkeligt
formidlende arbejder, der dækker mere end 25 års forfattervirksomhed, og som giver et samlet indtryk af den
store vifte af fagområder, han har beskæftiget sig med, og hvormed han har været med til at udvikle navnlig
den praktiske teologi som akademisk og pastoral disciplin. Bogen er desuden forsynet med en selvbiografisk

skitse skrevet til dette formål.
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