Teologi for voksne

Alle arrangementer foregår i Vojens Sognegård om
fredagen fra kl. 9 – 10:30. Der er ingen tilmelding, og det er
gratis at deltage.

Fredag den 1. oktober:
Teologi for voksne begynder i år med en tour de force gennem
den tidlige kirkes historie frem til Konstantin den Store.
Gennem foredraget vil Sognepræst Niels Dalsgaard
fremhæve nogle af de vigtigste begivenheder, der var med til
at forme den tidlige kirke.

Fredag den 8. oktober:
Vi synger og gennemgår nogle af salmerne fra ”100 Salmer”
sammen med sognepræst Pia Haaning og organist Irene
Larsen. ”100 salmer” er en tillægssalmebog, som udkom i
2016, og som Vojens menighedsråd har besluttet at indkøbe
til brug i kirken ved siden af den danske salmebog. ”100
salmer” rummer mange smukke salmer, som vi vil forsøge at
få indsunget ved Teologi for voksne. Vi når selvfølgelig ikke
hele vejen igennem, men forhåbentlig kommer vi godt fra
start, så vi fremadrettet også kan benytte salmebogen i
gudstjenesten uden at den føles alt for fremmed.

Fredag den 15. oktober:
Denne gang dykker vi ned i Apostlenes Gerninger, som er
det første forsøg på at sammenfatte kirkens historie efter Jesu
død og opstandelse. Vi kommer til at høre om Peter,
Johannes, Stefanus, Filip og ikke mindst Paulus.
Vi gennemgår de første 10 kapitler.
v. Niels Dalsgaard

Fredag den 29.oktober:
Vi fortsætter arbejdet med ”100 salmer”
v. Pia Haaning

Fredag den 5. november:
Vi fortsætter, hvor vi slap i Apostlenes Gerninger og læser
frem til kapitel 20.
v. Niels Dalsgaard

Fredag den 12. november
Vi færdiggør Apostlenes Gerninger – og taler om den lidt
mærkelige og abrupte slutning på værket.
v. Niels Dalsgaard

Fredag den 19. november:
Denne gang skal I, deltagere også på arbejde, da jeg vil tage
jer med på 1½ times prædikenforberedelse til 1.s.i advent. Vi
skal diskutere teksterne og overveje, hvilke emner, temaer og
salmer, der kunne være relevant i en prædikensammenhæng.
Til forberedelse læses: Esajas 42,1-9; Romerbrevet 13,11-14 og
Lukas 4,16-30. v. Pia Haaning

