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
Pål Ketil Botvar

Våren 2018
Greverud kirke

Program våren 2018
Tirsdag 23. januar kl.19:00

Tirsdag 6. mars kl. 19:00

«Hun gjorde alltid så godt hun kunne.

Et liv med salmer - Eyvind Skeie

Det må da holde – eller?» - Sven Holmsen

I Greverud kirke vil Eyvind Skeie
fortelle om sin salmediktning og
bakgrunnen for noen av salmene. «Jeg vil prøve å gjøre dette på
en engasjerende måte,» sier Skeie,
«det blir også anledning til å synge
noen av salmene. Jeg vil prøve å
finne noen salmer som passer til
årstiden og kirkeåret, men også
noen som omhandler forskjellige sider ved våre
menneskelige liv, i sorg og glede. Jeg gleder meg til
å gjøre dette her i nærområdet hvor vi bor og skal
gjøre mitt til at det blir en inspirerende kveld!"

Om forholdet mellom
tro og gjerninger.
I Jakobs brev (2,14-17)
kan vi lese at troen er
død uten gjerninger.
Troen kan vel ikke
frelse når man ikke har
gjerninger?
I Efeserbrevet (2,8-9) skriver Paulus at frelsen

Hvordan er sammenhengen mellom disse
utsagnene?
Sven Holmsen er prost i
Nordre Follo prosti, han har
tidligere vært sokneprest i
Kolbotn, og er godt kjent i
Greverud menighet.

Hva vet vi om den historiske Jesus? Hilde Brekke Møller
Foredraget vil ta utgangspunkt i noen av de helt
sentrale momentene i evangelienes framstilling av Jesus,
bl.a.:
Har Jesus virkelig levd?
Ble han født i en stall i Betlehem?
Gikk han på vannet, og gjorde han under?
Hva forkynte han?
Hvorfor ble han drept?

kommer ved tro og er Guds gave. Frelsen hviler
ikke på gjerninger.

Tirsdag 10. april kl. 19:00

Eyvind Skeie er prest, forfatter, salmedikter og
kulturarbeider. Gjennom livet har Eyvind Skeie
arbeidet på svært mange felter. Han har skrevet
manus til omkring 400 TV-programmer for barn
(mest kjent er Portveien 2 og Sesam Stasjon), barnebøker, fagbøker, biografier, dikt og salmer.
I de senere årene har han vært i tett samarbeid med
den koptiske kirke i Egypt, gjennom Stefanusalliansen og har skrevet flere bøker derfra. Eyvind Skeie
har skrevet over 500 salmer og mange større korverk
med flere av våre mest kjente komponister. I Norsk
Salmebok har Skeie 55 egne og oversatte tekster.

Hilde Brekke Møller er teolog med PhDavhandling i Det nye testamentet.
Hennes primære forsknings interesse er historisk
Jesusforskning, det vil si diskusjoner om den
historiske personen Jesus, og særlig temaer som
forskningshistorie, Jesus som jøde og metoder i
Jesusforskningen.
Til daglig jobber hun som studiedirektør ved Det
teologiske menighetsfakultet.

