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Kristendomskursus
Rindum og Ringkøbing
efteråret 2020

Kursus om livets små og store spørgsmål
Hvad er kristendom?

HVAD FOREGÅR DER PÅ KURSET?
Kristendomskurset er et kursus for dem, som er nysgerrige og gerne vil vide mere om, hvad kristendommen er.
Kurset består af 5 lektioner med følgende temaer:
1.
Hvad ved vi om Gud? (28/9-20) ved lektor Jakob Olesen
2.
Hvem er Jesus? (5/10-20) ved pensioneret lektor Svend Erik Petersen
3.
Hvad er et menneske værd? (19/10-20) ved pensioneret lektor Stinne Kirk Wejse
4.
Hvad betyder dåben? (2/11-20) ved sognepræst Jørgen Moeslund
5.
Er der liv efter døden? (16/11-20) ved sognepræst Mogens Thams

Kurset er for dig som …

-

gerne vil undersøge de dybe spørgsmål i livet
gerne vil genfinde værdien i den kristne tro
kunne tænke dig at lære noget om den kristne tro

Hvad sker der på en kursusaften?

Hver aften vil der være et foredrag om et centralt emne. Efterfølgende diskuteres aftenens emne i små grupper.
Intet spørgsmål er for enkelt eller for provokerende.

Vi spiser sammen …

Hver aften begynder med, at vi spiser sammen. Det er festligt! Efter en travl dag er det dejligt ikke selv at skulle
lave maden.

Alle er velkomne …

… uanset om man aldrig kommer i kirken eller kommer der ofte.
Kurset lægger vægt på, at man skal have det rart sammen, mens man arbejder med emnerne i den kristne tro.
Alle skal kunne komme til orde og føle sig hjemme.
Vi lægger op til en afslappet atmosfære, hvor der også er plads til at have det sjovt sammen.

Tilmelding

Tilmeldingen (navn, adresse, telefonnnummer og alder) sendes til kirke- og kulturmedarbejder Marianne Olesen
Tilmelding på sms (51723764) eller mail (kk@rindumkirke.dk)
Af hensyn til tilrettelæggelsen af kurset vil vi gerne modtage tilmeldingen
senest tirsdag den 15. september 2020.

Hvad koster kurset?

Samlet pris: 350 kr (inkl. aftensmad og materialer)
Beløbet betales via MobilePay (31927 - Rindum Menighedsråd) ved tilmelding.

Kristendomskursus
Rindum og Ringkøbing
efteråret 2020

INFORMATION
Kontaktpersoner
Sognepræst

Mogens Thams
Tlf. 97320629 / 23290639
moth@km.dk

Sognepræst

Jørgen Moeslund
Tlf. 50406557
jpm@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Marianne Olesen

Tlf. 51723764
kk@rindumkirke.dk

Gruppeledere

Da der som en del af kursusforløbet hver aften er gruppearbejde, stilles der to ledere til rådighed for hver gruppe.

Sted

Rindum Kirkehus, Rindumvej 2, 6950 Ringkøbing

JS-LAYOUT
Tyttebærvej 6, 6920 Videbæk. Tlf. 27 11 75 80
e-mail: jslayout@gmail.com
Se også www.js-layout.dk eller www.gudsordpåvæggen.dk

Kursusstart

Mandag den 28. september
Undervisningen foregår mandage kl. 18.30-21.15.
Der er undervisning følgende dage:
28/9, 5/10, 19/10, 2/11 og 16/11.

Se mere på
www.rindumkirke.dk

