Sogneaftener 2018
Sct. Johannes Kirke

Torsdag d. 1.februar kl. 19.30
Ketty Dahl: ”Jesus i kunsten”.
Hun fortæller om aftenen: ”Gud har valgt
først og fremmest at åbenbare sig gennem sit
Ord til os. Men vi kan også møde Ham på
mange andre måder. Kunsten kan vise os
noget, hvem Han er, og hvad Han vil sige os, og sommetider
kan vi føle os rørt af Gud netop gennem kunsten. Foredraget
”Jesus i kunsten” tager os med på en vandring med billeder,
der på en eller anden måde knytter an ved Jesus, ved troen,
ved bibelens ord – billeder, der måske åbner for nye vinkler på
vort liv, vor tro og vort liv med Jesus og giver os noget at
tænke over”.
Ketty Dahl ejer Møldahlgaard Galleri på Thyholm, som Sct.
Johannes Kirke bl.a. har besøgt for nogle år siden ifm. en
sogneudflugt. Et spændende og inspirerende sted at besøge!
Ketty Dahl har malet de tre smukke malerier, som pryder
væggen i Vestfløjen.

Torsdag d. 1. marts kl. 19.00
ÅRSMØDE i Menighedsarbejdet. Se info i kirkebladet.

Torsdag d.5. april kl. 19.30
Steen Skovsgaard: ”Dommedag i Islam og Kristendom”.
Vi får besøg af tidligere biskop over
Lolland Falster Stift, Steen Skovsgaard.
Han har i en årrække været optaget af
mission blandt muslimer og forholdet
mellem Islam og Kristendom. I
september 2017 påbegyndte han et phdstudium om dommedag i Islam og
Kristendom. I sit foredrag vil Skovsgaard
komme ind på den udfordring, som Islam medfører for dansk
kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng, samt redegøre
for hvilke forskelle der er mellem kristendom og Islam,
herunder naturligvis synet på dommedag.

Torsdag d. 3. maj kl. 19.30
Karlo Brondbjerg: ”En kristen røst i politik”.
Karlo Brondbjerg er valgt ind i Herning
Byråd for Kristendemokraterne, og Karlo
fortæller om aftenens foredrag: ”Hvordan
tage Jesus med i en verden hvor
Kristendom og politik skal adskilles?
Velkommen til en aften hvor vi skal snakke
om de kristne værdiers plads i Danmark”.

Torsdag d. 6. september kl. 19.30
Heri Elttør, Aulum: ”Inviteret – men jeg skal
lige!”. Heri er Indre Missionær og arbejder
for Indre Mission.

Torsdag d. 4.oktober kl. 19.30
John Ørum-Jørgensen: ”En ny begyndelse”.
Uden for Damaskus fik Paulus en ny
begyndelse, der fik betydning for resten
af hans liv. Vi skal høre om nogle, hvis liv
også fik en ny begyndelse. Hvor gamle, vi
så bliver kan der også være nye
begyndelser for os. Efter kaffen skal vi
høre om, hvad der skete, da Læsø fik ny
præst.

Torsdag d. 1. november kl.19.30
Maria Møller Knudsen: ”Kristen og
psykisk syg”. Maria fortæller:
”Foredraget er en beretning om hvordan
jeg oplevede som kristen at blive psykisk
syg. Jeg troede på, at Gud kunne gøre
mig rask, men jeg var alligevel syg i flere
år. Om hvordan personale og behandlere
forholdt sig til, at jeg var troende. Undervejs læser jeg digte fra
mine indlæggelser og synger kristne sange….mit håb er at
bringe håb og nedbryde tabuer”.

