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(INDKØRSEL FRA SVANEREDEN)
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Et kig ind i Bibelens drama ske verden

28. september

2. november

I vores gudstjenester synger vi både gamle og nye salmer, lovsange,
medita ve sange mm. Heldigvis skrives der fortsat mange nye sange
og vi vil denne a en synge en række nye sange, som i løbet af
e eråret og vinteren vil nde vej l vores gudstjenester.

Bibelen er alt andet end en kedelig bog. Et af de mest drama ske
skri er i Det Nye Testamente er Paulus´ første brev l
menigheden i Korinth. Ole Lundegaard tager os med lbage l
Korinth og en d som måske, når det kommer l stykket, ikke er
så anderledes end vores.

Gør bøn en forskel?

Glimt fra Korskirkens historie

5. oktober

16. november

Bøn falder naturligt for de este mennesker, siger man. Når vi er i nød,
beder vi. Også o e når vi er glade og taknemmelige. Alligevel er der
mange spørgsmål, der kny er sig l bøn, som o e rumsterer i
baggrunden. Virker bøn? Hvordan? Ja, gør bøn overhovedet en forskel?
Bodil Højbak Møller tager livtag med det svære spørgsmål.

I foråret har Torben Lund og Lis Holm gennemgået al kirkens
arkivmateriale og systema seret alt, så vi nu har overblik over,
hvad vi har. Der l har Torben gravet nyt frem om menighedens
dligste begyndelse – før den udspillede sig på Herlev
Hovedgade. Denne a en vil Lis og Torben dele nogle af deres
opdagelser med os, fortælle anekdoter og vise billeder.

Interna onal Mission

Ak v dødshjælp og provokeret abort set i aktuelt e sk perspek v

26. oktober
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Vi er som menighed dybt engageret i et hjælpe- og missionsprojekt i
nogle Batwa-landsbyer uden for Musema i Burundi. Vi får en status på
arbejdet her og i Burundi og Rwanda fra missionssekretær Morten
Kofoed.
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Nye sange

30. november
Denne a en får vi besøg af professor Peter Øhrstrøm, der bl.a.
har været medlem af E sk Råd. Han vil give os et oplæg og føre
os ind i en samtale om to af dens e ske spørgsmål.

