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22. februar 
Askeonsdags meditationsgudstjeneste 
Askeonsdag indleder den kristne fastetid, der varer frem til påske. 
Fastetiden betyder næppe for de fleste af os, at vi reelt faster – om 
end nogle bruger tiden til at afstå fra at drikke alkohol, spise slik og 
kage eller andet. Men som en tid, hvor vi samler vores tanker om det, 
der er væsentligt i tilværelsen, har fastetiden igen vundet betydning. 
Vi indleder fastetiden med en gudstjeneste denne onsdag aften.  

25. januar 
Et kig ind i Bibelens dramatiske verden 
Bibelen er alt andet end en kedelig bog. Et af de mest dramatiske 
skrifter i Det Nye Testamente er Paulus´ første brev til menigheden i 
Korinth. Ole Lundegaard tager os med tilbage til Korinth og en tid 
som måske, når det kommer til stykket, ikke er så anderledes end 
vores.

8. februar 
De store spørgsmåls aften 
Er Gud et væsen? Hvordan er det med den der treenighed? Hvordan 
skal vi forstå det, at Jesus både er sand Gud og sandt menneske?  
Hvad rører sig i dine tanker om Gud, tro og liv lige nu? Vi tager en 
aften, hvor vi taler om lige præcis de spørgsmål, du har om Gud, tro, 
bibel, religion osv. Ole Lundegaard og Bodil Højbak Møller gør deres 
bedste for at perspektivere spørgsmålene. 












8. marts 
Kvinde, kend din plads! 
Bibelen såvel som historieskrivningen er skrevet af mænd for mænd. 
Igennem tusinde år er kvindens rolle beskrevet og defineret som en 
”funktion”, hvis rolle bestod i at videreføre slægten, hjælpe eller 
underholde manden. Men rummer Bibelen ikke også en anden 
dimension? Bodil Højbak Møller sætter fokus på nogle af Bibelens 
kvinder i Det Gamle Testamente, og ser på, om opfattelsen af det 
kvindelige er anderledes i Det Nye Testamente. 

22. marts 
Vækkelse trods forfølgelse - den iranske kirkes vækst 
Kenneth Kühn har været frikirkepræst i Danmark i 20 år. Siden 2016 
har han ledt det europæiske netværk for ELAM Ministries, der tjener 
blandt iranere og afghanere. Han vil fortælle om de velsignelser og 
udfordringer, der er i arbejdet, og om muligheden for at tage imod 
denne vækst i vores eget land og kirker. 

19. april 
En aften om N. F. S. Grundtvig, hans liv, tænkning 
og salmer 
Det er i år 240 år siden Grundtvig blev født. Få personer har haft så 
stor indflydelse på kristendommen i Danmark som ham. Han var 
forfatter, teolog, digter, skolemand, præst, filosof, historiker, 
titulærbiskop, filolog, debattør og politiker. Jens Wendel-Hansen, 
historiker og medlem af Korskirkens menighed, er ansat på 
Grundtvigs Værker, der er i gang med en nyudgivelse af alle hans 
skrifter. Jens vil indføre os i Grundtvigs liv og værk, og vi vil synge en 
række af hans sange og salmer.  









KORSKIRKEN  
   HERLEV HOVEDGADE 42 

   2730 HERLEV 
    (INDKØRSEL FRA SVANEREDEN) 

3. maj 
De sociale udfordringer i Herlev Kommune. 
Denne aften får vi besøg af direktør i Herlev Kommune Arne Eggert, 
der har ansvar for velfærdsområderne: Dagtilbud og Skole, Børn, 
Unge og Familier samt Sundhed og Voksne. Han giver os et indblik i 
de særlige sociale udfordringer, som Herlev Kommune står overfor. 

7. juni 
Vi synger fra Højskolesangbogen - sommersange 
Vores sangaften skal denne gang byde på en lang række af både 
gamle og nye sommersange, som vi finder i den seneste udgave af 
Højskolesangbogen. Kom og vær med til at synge sommeren ind.  






Undervisningsforløb 
10. maj og 24. maj 
Forstå dig selv og andre med Enneagrammet 
I efteråret 2019 tilbød vi i Korskirken en kursusrække om personlig 
udvikling med enneagrammet som omdrejningspunkt. Dette satte 
gang i mange spændende diskussioner om, hvem jeg er, hvordan 
jeg kan forstå og acceptere min næste, og hvad min rolle kan være i 
det kristne fællesskab, vi indgår i som menighed. 
I foråret 2023 inviterer vi over 2 aftener til et gensyn med filosofien 
bag Enneagrammet og sætter blandt andet fokus på de fortællinger, 
som vi fortæller om os selv, hvad de gør ved os, og hvordan vi kom-
munikerer med hinanden. Vær dig selv – alle andre er allerede 
optaget. 

Tilmelding:  
Alle kan være med. Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt 
af hensyn til programmet at du tilmelder dig og at du kan deltage i 
begge aftener. Tilmelding senest onsdag d. 26. april 2023 til Ole 
Lundegaard på olundegaard@gmail.com eller tlf. 4216 7426 

Undervisere:  
De to aftener ledes af Katrine og Anders Brixen Bojesen, Bodil 
Højbak Møller og Ole Lundegaard. 

Vil du vide mere: 
Ennea er græsk og betyder 9. Det bygger på århundreders 
observationer af mennesket, og ser den enkelte som 
grundlæggende tilhørende en af 9 personlighedstyper. Se fx 
www.ianmorgancron.com (på engelsk) 
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