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Korskirken – Efteråret 2019

Mød bl.a.: 
Gunni Bjørsted

Bent Hylleberg

Jean Jacques Masabo

Johan Dalsgaard

Marlene Torm Gertsen

Hver onsdag i efteråret er der fællesspisning i kirken  
kl. 17.30. Ni onsdage har vi et aktuelt program efter 
fællesspisningen. Du er naturligvis velkommen til programmet, 
selvom du ikke er tilmeldt spisning.  
Programmet begynder kl. 18.30 og slutter de fleste aftener ca. 
kl. 20.00 

Vi byder på en række spændende og meget forskellige aftener. 
Læs mere på de næste sider og skriv datoerne i  
din kalender.  

Som noget nyt hænger tre af aftenerne sammen som et særskilt 
kursus. Hertil kræves tilmelding.  Alle andre aftener kræver 
ingen tilmelding. Læs mere på de næste sider.  

Efteråret 2019

Kursus om personlig udvikling 
23. oktober  /  13. november  /  4. december 

Enneagrammet er et af verdens ældste psykologiske redskaber. 
Ennea er græsk og betyder 9. Det bygger på århundreders 
observationer af mennesket, og ser den enkelte som grundlæg-
gende tilhørende en af 9 personlighedstyper. Gennem at kende sin 
egen og andres type, kan vi få en dybere forståelse for - og barm-
hjertighed med – os selv og dem, vi lever med. Menigheden be-
sluttede i 2018, at efteråret 2019 skulle sætte fokus på personlig 
udvikling. Derfor dette kursustilbud. 

Tilmelding 
Det koster 250 kr. at deltage, og det er nødvendigt, at man kan 
deltage alle tre onsdage. 
Tilmelding senest 2. okt. til Ole Lundegaard på 
ole.lundegaard@youmail.dk eller tlf. 4216 7426 

Kursusledelse 
Den første aften vil Johan Dalsgaard, præst i Karlslunde Strandkirke, 
introducere Enneagrammet for os. De følgende to aftener, hvor vi vil 
gennemgå de 9 typer og deres indbyrdes relationer, vil blive ledt af 
Katrine og Anders Brixen Bojesen, Bodil Højbak Møller og Ole 
Lundegaard. 

Hvad kan du få ud af at deltage i de tre aftener? 
• Du vil lære at hvile mere i dig selv og få større forståelse 

af, hvem du selv er 
• Du vil få en større forståelse for dem, du deler fællesskab 

med (kirke, arbejdsplads mm.)  
• Du vil få en større forståelse for dynamikken og 

udfordringen i de nære relationer, du lever i.  
Se mere i særlig folder, der kan fås i kirken.
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28. august kl. 18.30
Vi søger Gud på hver vores måde 
v/ præst Gunni Bjørsted 
Som mennesker er vi forskellige. Nogle finder Gud i stilheden, nogle føler 
sig nærmest Gud under en tur i skoven, og andre udtrykker deres tro 
gennem at gøre noget praktisk. Gunni taler om de forskellige måder at søge 
Gud på, og hvordan vi kan værdsætte dem alle.

11. september kl. 18.30
Sangaften - den store kærlighed 
Verden er fuld af smukke kærlighedssange. Der er gamle viser, danske 
sange, udenlandske sange, popsange, ballader… Denne aften skal vi synge 
en masse gode sange sammen. Ole Lundegaard sætter aftenen sammen, og 
har du en sang, du finder særlig skøn, er du velkommen til at foreslå den. Tal 
med Ole, hvis du har en favorit, du gerne vil, vi skal synge. 

25. september. kl. 18.30
Danske baptister under besættelsen 
v/ Bent Hylleberg 
I flere år har tidligere rektor for Baptistkirkens teologiske Seminarium og 
SALT, Bent Hylleberg, arbejdet på et værk om danske baptisters rolle under 
besættelsen. Hvilke historier gemmer der sig? Hvem og hvor mange tog 
aktivt del i modstandsbevægelsen, og var nogle på den anden side?

En aften med Jean Jacques Masabo 
Jean Jacques er formand for baptisterne i Burundi (UEBB) og præst i 
menigheden i Nyanza-Lac i det sydlige Burundi. Han skal i efteråret deltage 
på et kursus på Diakonhøjskolen i Aarhus, og vi glæder os over at kunne få 
hans besøg hos os denne aften.

30. oktober kl. 18.30

23. okt.  / 13. nov.  /  4. dec.
Kursus om personlig udvikling  

OBS - kræver tilmelding.  

Se mere på bagsiden og se særlig folder.

Gudstjeneste med bøn om heling 
Vi holder endnu engang en kort, liturgisk aftengudstjeneste med fokus på 
den heling, som Gud vil bringe os og verden. I løbet af gudstjenesten er det 
muligt at få en håndspålæggelse og bøn om heling af de områder i vores liv, 
hvor vi trænger til det.

27. november 18.30

2. oktober kl. 18.30

Hvad vil du huskes for? 
v/ Marlene Torm Gertsen 
Oplev bogaktuelle Marlene Torm Gertsen til et inspirerende og tanke-
vækkende foredrag. Hun har netop udgivet bogen ”Hvad skal der stå på din 
gravsten”, der har fået stor omtale i aviser og blade og på TV. Blandt andet 
har en række kendte danskere bidraget til bogen, heriblandt Finn 
Nørbygaard, Hella Joof, Anders Lund Madsen, Naser Khader m.fl.  

Men hvordan kan det være at Hanne-Vibeke Holst skriver: ”Hellere kælling 
end kylling”? Og hvordan kan det være at Pia Kjærsgaard skriver: ”Jeg har 
gjort mig umage”?  

Marlene giver os en introduktion til citaterne fra bogen, og vi skal bl.a. se 
videoklip, hvor en række af de kendte uddyber deres gravstenstekster. 
Fælles for bidragsyderne er, at de ønsker at fortælle om dem selv, deres 
tilgang til livet, og sidst, men ikke mindst, til døden. 
Marlene er specialpædagog, og arbejder bl.a. arbejder med livshistorier. 


