
Borgerkirkens Fokusaftner giver mulighed for 
at dykke længere ned i bibelsk tro og luthersk 
praksis. Underviserne vil både give os en indsigt 
i, hvad der står i Biblen 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. 

Der vil være kaffebord og god tid til samtale og spørgsmål hver aften.

TILMELDING OG BETALING 

Når du deltager en enkelt aften koster det 75 kroner, og deltager du i 
alle fire kan du få alle fire Fokusaftner for 250 kr.

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

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

Kastaniehøjvej 4        8600 Silkeborg        borgerkirken.dk

Forår 2018



Mandag den 19. februar kl. 19-21 Mandag den 19. marts kl. 19-21 Mandag den 14. maj kl. 19-21Mandag den 16. april kl. 19-21

Underviser Lasse Holmgaard Iversen, 
præst og landsleder for Bibellæser-ringen 
i Danmark. Lasse er optaget af at finde 
ud af, hvordan vi læser Biblen, som det er 
tænkt den skal læses. 

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

Hvad er Biblen for en stør-
relse, og hvordan bruger vi 
Biblen i praksis?

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

I kirken er der en spænding 
mellem faste ydre rammer 
og Åndens frie virke, men 
hvordan navigerer vi sundt i 
dette spændingsfelt?

Hvordan hjælper du børn, 
unge og andre, der er nye i 
deres trosvandring, til at få 
et personligt forhold til en 
levende, men usynlig Gud?

Underviser Thilde Moskjær Kofod, cand.
mag. i dramaturgi og film & tv og børne- og 
juniorkirkeleder i Borgerkirken. 

Underviser Kurt Ettrup Larsen, er profes-
sor ved Menighedsfakultet i Århus, tidl. 
sognepræst i Folkekirken og medlem af 
biskoppernes arbejdsgruppe om dåb og 
nadver.

Underviser Niels Peder Nielsen, tidl. 
sognepræst i Folkekirken, nu ulønnet 
hjælpepræst i Silkeborg Oasekirke og 
formand for Dansk Europamission.

GUIDE TIL BIBLEN

PRIS 75 KR. PRIS 75 KR.

SPAR PENGE OG NAP ALLE FIRE FOR 250 KR.

PRIS 75 KR. PRIS 75 KR.

HVAD SIGER 
BIBLEN OM DÅB?

KIRKEN FYLDT 
AF LIV OG GODE 
RAMMER

GIV GUD MED I 
BAGAGEN

2 41 3


