Temamøter
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.
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”

Møtene arrangeres av Voksenutvalget:
Gro Næss Magnus (leder)
Pål Ketil Botvar
Bjarne Sakshaug

Greverud kirke
Besøksadresse:

Høsten 2018

Skiveien 178, 1415 Oppegård

Greverud kirke

Tlf: 66 99 13 70
E-post:
greverud-kirke@oppegard.kommune.no
Nettside: www.kirken.no/oppegard

Program høsten 2018
Tirsdag 11. september kl.19:00

Tirsdag 23. oktober kl. 19:00

Tirsdag 20. november kl. 19:00

Helge Simonnes

Anne Kristin Aasmundtveit

Bjørn Are Davidsen

«Når ordene om Gud blir for store»

«Alle år har du sett meg».

«Evolusjon og kristendom -

Om bibel, bønner og salmer.

Ja takk, begge deler»

Kveldens tema
handler om det
åndelige språket
som mange
troende bruker.
I boken «En Gud
for de mange»
beskrives
hvordan et
ekskluderende
språk skaper
avstand til
medmennesker. Helge Simonnes har i
boken formulert en vær varsom-plakat i
12 punkter om hva man bør unngå hvis
målsettingen er å kommunisere godt
om tro.

Salmespråk og
bønnespråk er
tvillinger.

Helge Simonnes var sjefredaktør i Vårt Land fra 1991
til 2016. Han var også konsernsjef i Mentor Medier i
samme periode. Han har vært styreleder i Norsk
Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening.
Han jobber nå selvstendig som konsulent og skribent.
I sin faste spalte i Dagsavisen skriver han om temaer i
skjæringspunktet religion/samfunn/politikk. Han ga i
2016 ut boken «En Gud for de mange» på Kagge
forlag.

Anne Kristin Aasmundtveit har lang erfaring med
formidling. Hun er forfatter, redaktør og bibelforteller,
og ansatt som rådgiver i Bibelselskapet. Sammen med
illustratør Hilde Kramer vant hun Emmausprisen i 2006 og
pris i Grafills «Årets vakreste bok» i 2007 for barneboka
Gule roser til pappa. Hun har skrevet en rekke bøker både
for barn og voksne. Aasmundtveit holder kurs i
bibelfortelling og tekstlesning over hele landet.

Bli med på en
vandring i toner
og ord, med
Bibelens tekster
som veivisere.
La de åpne opp
skjulte rom som
kan gjøre
tilværelsen og
gudstroen litt rikere. Lær av dem som har
gått foran oss opp gjennom historien.
Anne Kristin Aasmundtveit synger,
forteller og formidler.

Se: www.bibel.no/kurs

Mange ateister
og enkelte
kristne hevder at
man må velge
enten Gud eller
vitenskapen,
spesielt når vi
kommer til
evolusjon.
Hva kan vi svare
til dette? Må vi
legge av oss
hodet når vi leser Bibelen?
På hvilken måte kan evolusjonslæren
utfordre kristne?
Sivilingeniør og forfatter med bredt interessefelt.
Aktiv foredragsholder. Har skrevet en rekke artikler
og bøker om alt fra Da Vinci-koden og historiske
myter om kristne, til gudsargumenter og forholdet
mellom tro og vitenskap.
Blogger på http://dekodet.blogspot.no/

