Temamøter

Greverud kirke
Besøksadresse:
Skiveien 178, 1415 Oppegård
Tlf: 66 99 13 70
E-post:
greverud-kirke@oppegard.kommune.no
Nettside: www.kirken.no/greverud

Temamøtene holdes tre ganger hvert
semester i kirkestua. Dette er foredrag
om tema som tar utgangspunkt i kristen
tro og etikk og omhandler dette, samt
temaer som gjelder samfunn og kultur.
Møtene begynner kl. 19.00. Vi tar en
pause med kaffe/te etter foredraget.
Deretter gis det mulighet for spørsmål og
samtale.

Møtene arrangeres av Voksenutvalget:
Gro Næss Magnus (leder)
Bjarne Sakshaug
Anders Hovind

Våre foredragsholdere legger ned mye
arbeid i forberedelsene. For dette tilbyr vi
dem et honorar samt dekning av
reiseutgiftene. For å dekke dette,
oppfordrer vi den enkelte til å gi et bidrag
på 50 kroner per møte.
VIPPS TIL 10581 (Greverud menighet)
Merkes med ”Temamøte”

Høsten 2019
Greverud kirke

Tirsdag 24. september kl.19:00

Tirsdag 22. oktober kl.19:00

Egil Svartdahl

Reidar Aasgaard

Veslemøy Nystedt Stoltenberg

“SNAKK OM TRO”

”BRØDRE OG SØSTRE I TROEN”

Det handler om trossamtaler i hverdagen,
og jeg tar opp temaer som:

Om fellesskap og kjønn i

"GLASSMALERIET SOM SALME
-der lyset spiller i møte med våre skygger"

- den gode samtalen
- den vanskelige samtalen
- den store samtalen
Egil Svartdahl er mest kjent som tv-pastoren på
TV2, og han har helt siden kanalen gikk på lufta
laget en lang rekke programmer om tro og livssyn.
Svartdahl har for øvrig virket som menighetspastor
i mange år i Filadelfiakirken Oslo og Kristiansand.
Han er en av landets fremste talere og
kommunikatorer, og han snakker like inspirerende
og godt til store forsamlinger som til små grupper.
Hans unike kombinasjon av humor og alvor gjør
foredraget til en opplevelse som setter spor.

de første kristne menighetene.
I mange av de eldste menighetene kalte man
hverandre "søster" og "bror". Hvorfor gjorde de
egentlig det? Hva betydde det i antikken å være
søsken? Og hvilke følger hadde det når de første
kristne så på seg selv som brødre og søstre?
I dag tenker vi ofte annerledes om familie, kjønn og
kjønnsroller enn man gjorde da. Dette kommer til
uttrykk på ulike måter, og er ofte stridstema også i
dag. Et interessant tilfelle er når man oversetter Bibelen. Hvordan skal man da mest sakssvarende
gjengi ord som har med kjønn å gjøre? Hva skal man
ta mest hensyn til: den gang da eller tiden vi lever i
nå?
Reidar Aasgaard har vært professor i idéhistorie ved
UIO siden 2009. Han er utdannet teolog og har doktorgrad i Det nye testamentet. Han har vært med
oversetter av Bibelselskapets Bibel 2011, og skrevet
bøker og artikler om Det nye testamentet, senantikk
kristendom og barndommens historie, samt oversatt
greske og latinske tekster til norsk. Han har også
arbeidet som prest i ti år.

Tirsdag 12. november kl. 19:00

Billedkunstner Veslemøy Nystedt Stoltenberg
forteller om sitt arbeid med kirkeutsmykninger
gjennom 40 år. I Greverud kirke vil hun vise bilder av utsmykninger og snakke om tema, ide og
teknikk. Å arbeide med glassmaleri er å samarbeide med lyset. Det visuelle uttrykket blir en
salme for våre øyne i kirkens rom. Hun vil også
lese dikt fra sin bok: "Med lyset som medspiller".
Veslemøy Nystedt Stoltenberg er billedkunstner
og arbeider hovedsakelig med maleri i akryl,
akvarell og glass. Hun har utført utsmykninger til
kirker og kapeller rundt om i Norge.
Hun er medlem av Norske Billedkunstnere,
Landsforeningen Norske Malere og Billedkunstnerne Oslo og Akershus.

