
  Onsdag  
med  
indhold 1. halvår 2020

Mød bl.a.:

Sognepræst Jóannis Fonsdal 
Leonard Cohen-kender Jesper Brohus 
Parterapeut Mathias Stølen Due 
Lektor Søren Holst 
Politiker Naser Khader  
Sognepræst Finn Dyrhagen 
Fra Korskirken Helmut Lueken,  
Bodil Højbak Møller og Ole Lundegaard 

Hver onsdag er der fællesspisning i kirken kl. 17.30. Ni onsdage 
har vi et aktuelt program efter fællesspisningen. Vil du deltage i 
fællesspisningen, skal du huske at tilmelde dig senest søndagen 
før, enten i kirken eller på Facebook. 
Programmet begynder oftest kl. 18.30 og slutter 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. 

Korskirken – 1. halvår 2020

15. april kl. 18.30
Gudstjeneste med bøn om heling 
Vi gentager denne gudstjeneste med bøn om heling, som vi har haft en gang i hver 
sæson af Onsdag med Indhold. Det er en forholdsvis kort gudstjeneste, der giver 
mulighed for stilhed og eftertanke og hvor alle tilbydes en bøn og en håndspålæg-
gelse.  

29. april kl. 18.30
Iona - inspiration fra kanten 
Tidl. sognepræst Finn Dyrhagen 
I det vestlige Skotland ligger den lille ø Iona, et af de første kristne 
steder i Skotland. Efter at have været et centrum for den tidlige 
kristendom fra 500-tallet og mange århundreder frem, blev stedet 
forladt, men blev etableret igen midt i 1900-tallet som et kloster- 
og fornyelsessted. I spidsen stod den anglikanske præst George 
MacCleod. Finn Dyrhagen, tidl. sognepræst, som har besøgt øen flere gange, vil 
fortælle os noget af historien om George MacCleod og Iona, og vi skal synge nogle 
af de karakteristiske sange derfra sammen. 

13. maj kl. 18.30
Dietrich Bonhoeffer - Efterfølgelse 
Helmut Lueken og Bodil Møller Højbak 
Den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer var en af 1900-tallets mest be-
tydningsfulde skikkelser i europæisk kirkeliv. Han er ikke mindst  
kendt for sin deltagelse i modstandsbevægelsen mod Hitler. Alle-
rede tidligt i 1930´erne skrev og talte han imod den fremstormen-
de nazisme. Han blev arresteret og sad fængslet en tid, inden han 
fire uger før krigens slutning blev han hængt i fængslet. Helmut 
og Bodil giver os en indføring i hans liv og tænkning, særligt ud 
fra hans bog om efterfølgelse af Kristus.



29. januar kl. 18.30
Forfulgte kristne 
Sognepræst Jóannis Fonsdal 
Kristne udgør den religiøse gruppe, der oftest udsættes for for-
følgelse både af regeringer og religiøse grupper. Åbne Døre 
(Open Doors) er en upolitisk, international missionsorganisation, 
der søger at bistå forfulgte kristne med hjælp af forskellig art. 
Organisationen blev startet af hollænderen Broder Andreas, og 
har i dag kontorer i 25 lande. 

19. februar kl. 18.30
Det accelererende samfund  
Ole Lundegaard  
De fleste af os lever med en opfattelse af, at alting altid skal gå 
hurtigere og hurtigere. Alt skal vokse, blandt andet samfundsø-
konomien. Vokser den ikke, bryder den sammen. Hvad gør det 
ved os, når tempoet hele tiden sættes op? Med udgangspunkt i 
den tyske sociolog, Hartmut Rosas teori om det accellererende 
samfund fortæller Ole Lundegaard om fænomenet. 

26. februar kl. 18.30
Leonard Cohen - digter og sanger 
Cand. mag. Jesper Brohus 
Leonard Cohen, canadisk forfatter og sanger, er kendt af mange 
for sine dybe tekster, der ofte handlede om tro og religion. Selv 
var han jøde, men han søgte også både kristendommen og 
buddhismen i perioder af sit liv. Jesper Brohus, der udover sin 
uddannelse som aktuar også er kandidat i litteraturhistorie, har i 
mange år været optaget af Cohen. Han giver os en indføring i Cohens univers, og 
vi skal både lytte til og synge med på nogle af Cohens sange. 

11. marts kl. 18.30

18. marts kl. 18.30
Adam og Eva - og Patrick fra Herlev 
Lektor i teologi, ph.d. Søren Holst 
Den 20. marts udkommer “Bibelen 2020”. Søren Holst fortæller om 
oversættelsesarbejdet.“Patrick” fra Herlev eksisterer ikke, men Bi-
belselskabet har opfundet ham, for - som de sagde under arbejdet 
med oversættelsen: ”Kan Patrick fra Herlev på 14 år uden videre 
forstå denne sætning?”, hvis ikke, var det forfra. Foredraget fortæl-
ler om, hvordan man oversætter for læsere, der overhovedet ikke 
kender Bibelen i forvejen – og illustrerer det med eksempler fra arbejdet med de 
kendte fortællinger fra Bibelen.

Kristendommen ifølge Khader 
Medlem af Folketinget, cand. polit. Naser Khader 
Naser Khader er kendt af alle danskere som politiker, forfatter og 
debattør. Han er født i Syrien, men kom til Danmark som 11-årig. 
Han har muslimsk baggrund, men er også inspireret af kristne teo-
loger og har i en periode studeret teologi ved Københavns Univer-
sitet. I dette foredrag vil han give sit syn på kristendommen og med 
det også på kristendommens rolle i det danske samfund. Foredraget er arrangeret i 
samarbejde med Aftenskolen i Eventyrkvarteret.  
OBS Entré: 100 kr. Betales ved indgangen.

Pas på parforholdet 
Psykolog Mattias Stølen Due 
Mange er gode til at passe på helbredet, tage sig af vennerne  
eller karrieren. Men midt i hverdagen bliver parforholdet ofte glemt.  
Det gode parforhold er en relation, der skal dyrkes og vedligeholdes  
ligesom alt andet. Hvis ikke, risikerer vi at blive fremmede for hin- 
anden, hvilket både går ud over os selv og vores familie. 
Mattias Stølen Due er direktør for Center for Familieudvikling, har afholdt utallige foredrag, par-
terapier og parkurser (PREP) og i samarbejde med Aarhus Universitet udviklet det forebyggende 
koncept Par-tjek. I 2015 udgav han bogen `Pas på parforholdet´, som er oversat til tre sprog. 

Arrangeret i fællesskab med Vanløse Frikirke. 

25. marts kl. 19.00 OBS tidspunkt


