
Borgerkirkens Fokusaftner giver mulighed for at 
dykke længere ned i bibelsk tro og luthersk prak-
sis. Underviserne vil både give os en indsigt i, 
hvad der står i Bibelen om emnet og ud fra deres 
personlige erfaringsbaggrund forklare, hvad det 
betyder for os i praksis.

Alle er velkomne til aftnerne, uanset om man kommer i Borgerkirken, 
om man er ny eller nysgerrig. Der vil være noget at tænke over og 
bruge for alle. 

TILMELDING OG BETALING 

Når du deltager en enkelt aften koste det 75 kroner, og deltager du i 
alle fi re kan du få alle aftner for 250 kr.

Indbetal beløb og skriv navn på Mobile Pay nr. 83777 eller kontakt 
præst Frands Pedersen på tlf. 42 44 86 00 eller frands@borgerkirken.
dk

Hvis man ønsker at lave særlig aftale om betaling, så kontakt kasse-
rer Morten Grarup på tlf. 23 43 49 39 eller info@silkeborgbogforing.dk

Kastaniehøjvej 4        8600 Silkeborg        borgerkirken.dk

Efterår 2018



Mandag den 20. august kl. 19-21 Mandag den 1. oktober kl. 19-21 Tirsdag den 20. november kl. 19-21Mandag den 22. oktober kl. 19-21

Leif Bach Kofoed har som lærer i mere end 
35 år på folkeskole og efterskole under-
vist om store og højtidelige emner på et 
letforståeligt sprog. Leif er nu frimenig-
hedspræst i LM-Kirken i Skjern og medlem 
af Borgerkirkens bestyrelse samt kirkens 
åndelige vejleder. 

Når du deltager én aften Når du deltager én aftenNår du deltager én aften Når du deltager én aften

Når du deltager alle 4 aftner

Hvorfor og hvordan skal vi gå 
til nadver, når den dels be-
skrives hverdagsagtigt som 
et måltid og dels opleves som 
noget højtideligt og helligt?

Fadervor er en fast bøn for-
muleret af Jesus, men han 
lærer os også at bede frit. 
Hvordan beder vi selv, sam-
men med andre og med vore 
børn?

Trosbekendelsen i kirken er 
en fast fælles formulering af 
det, vi tror på. Hvor kommer 
den fra? Og hvordan bekender 
jeg i min hverdag, hvad jeg 
tror på?

For kirken har dåben til alle 
tider været vigtig, men hvad 
siger Biblen helt konkret om 
dåb og barnedåb?

Kurt Ettrup Larsen er professor ved Me-
nighedsfakultet i Århus, tidl. sognepræst 
i Folkekirken og medlem af biskoppernes 
arbejdsgruppe om dåb og nadver.

Lissen Margård Bendix Jensen er konsu-
lent i Danmarks Folkekirkelige Søn-
dagsskoler (DFS) og brænder for at gøre 
bibelens gode beretninger levende og 
nærværende for alle aldersgrupper.

Torben Østermark er evangelist og lands-
leder for Friluftsmissionen i Danmark, og 
har stor erfaring med samtaler om den 
kristne tro med mennesker i forskellige 
situationer. 

NADVEREN, ET 
MÅLTID MED 
MENING

PRIS 75 KR. PRIS 75 KR.

SPAR PENGE OG NAP ALLE FIRE FOR 250 KR.

PRIS 75 KR. PRIS 75 KR.

FADERVOR OG 
EN VEJLEDNING I 
BØN

LAD OS BEKENDE 
DEN KRISTNE TRO

HVAD SIGER 
BIBLEN OM DÅB?

2 41 3


