Temamøter
Temamøtene holdes tre ganger hvert
semester i kirkestuen. 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.
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.

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

Møtene arrangeres av Voksenutvalget:
Rune Selmar
Gro Næss Magnus

Høsten 2017
Greverud kirke

Program høsten 2017
Tirsdag 19. september kl.19:00
Er etiske og moralske normer absolutte
eller relative over tid?
Atle Ottesen Søvik
Atle Ottesen Søvik er professor i
systematisk teologi ved
Det teologiske menighetsfakultet.
Han har særlig jobbet med
religionsfilosofiske temaer som
Guds eksistens, det ondes problem
og den frie vilje, men også med
etikk.

Tirsdag 17. oktober kl. 19:30

Tirsdag 21. november kl. 19:00

Hva betyr den
lutherske reformasjonen i dag?
Vidar Leif Haanes
Professor i kirkehistorie og rektor
ved Det teologiske menighetsfakultet. Haanes er leder av
Universitets- og høgskolerådet,
sitter i styret for Nordisk universitetssamarbeid, i Nord Forsk og
andre internasjonale styrer og råd.

«Jesus – sann Guds sønn
og sant menneske?»
Laila Riksaasen Dahl
Dahl var biskop i Tønsberg 2003
-2014. Hun har tidligere vært
adjunkt, kateket, prestelærer på
Menighetsfakultetet og prest i
Nittedal. I Den norske kirkes
sammenheng er hun andre
kvinne som er blitt utnevnt til
biskop.

Han er forfatter og medforfatter
av en rekke bøker, artikler og

Ulike tider og kulturer har tenkt svært forskjellig

leksikonoppslag. Haanes har også

Denne kvelden tar vi for oss spørsmålet om hvem

om etiske spørsmål som for eksempel ekteskap

en rekke kirkelige verv, som med-

Jesus var.

eller likeverd. Er det slik at etiske påstander enten

lem av Kirkemøtet og Teologisk

er sanne eller usanne, eller er de subjektive/relative

nemnd i Den norske kirke. Han

uten sannhetsverdi?

har bodd på Greverud i 30 år.

Eller kan de være godt begrunnet på en annen måte

I 2017 er det 500 år siden reformasjonen.

selv om de ikke har sannhetsverdi?

Dette markeres på ulike vis over hele verden.

Kjente tenkere har forsvart alle disse tilnærmingene. Kveldens foredrag vil klargjøre argumenter for ulike forståelser av etiske påstander.

Men var egentlig reformasjonen viktig
og nødvendig, spør Haanes i sitt foredrag.
Hva innebærer ”troen, Skriften og nåden alene?”
Hvordan forholder vi oss til Luthers syn på jødene?
Hva var egentlig nytt ved reformasjonen,
og hvordan er forholdet mellom den lutherske kirke
og den katolske kirke i dag?

Hva betyr englenes budskap om «I dag er det født
dere en frelser?» Kunne han være både et virkelig
menneske og samtidig Guds Sønn?

