FORÅR 2019
I VÆKSTHUSET
Lørdag 12. januar: Filmaften
Vi ser filmen Hacksaw Ridge hos Marianne, Nordre Fasanvej 60,
Frederiksberg. Vi spiser pizza kl. 18 og ser filmen kl. 19.
Torsdag 31. januar: Spændingen mellem Jesu barmhjertighed og
radikalitet
Hvordan er sammenhængen mellem Jesu barmhjertighed og
imødekommenhed overfor syndere og på den anden side Jesus’ vrede
og radikalitet overfor synd?
Oplægsopholder er Peter Kofoed Bæk, præst i Karlslunde Strandkirke.
Torsdag 14. februar: Portræt af det moderne bymenneske
Med afsæt i tanker fra forfatteren Dorthe Nors og præsten og
fremtidsforskeren Birgitte Kragh Engholm vil Jens Ole sætte ord på et
portræt af den moderne yngre Københavner. Han vil stille to spørgsmål:
Hvordan er vi Jesu efterfølgere midt i den virkelighed? Hvordan møder
mennesker med den profil evangeliet?
Oplægsopholder er Jens Ole Christensen, sognepræst i Fredens og
Nazaret kirker.
Torsdag 7. marts: Kristen på arbejdspladsen
Arbejde fylder for mange af os en tredjedel af vores liv. Hvordan kan
vores arbejdsliv blive påvirket af troen på Gud og den kristne identitet?
Oplægsholder er Johannes Baun. Johannes Baun er en del af
menigheden i Fredens og Nazaret kirker. Han er redaktør på
Weekendavisen.
Lørdag d. 6. april: Kristen og feminist?
Debatter om ligestilling og feminisme gennemsyrer det danske samfund i
dag. Hvordan kan kirken og vi som kristne forholde os til det? Kan man
som kristen gå ind for ligestilling, og hvordan kan man argumentere for
det? Er det muligt at integrere ligestilling og feminisme med Paulus’
breve til de første menigheder om, at kvinder og mænd skal have
forskellige roller i menighed og ægteskab? Gælder Paulus’ ord også for
os i dag, og hvis ja, hvordan kan vi som kristne navigere i en verden,
hvor stereotype kønsroller bliver mere frigjorte?

Vision
Vi er et fællesskab, som er en
del af Fredens-Nazaret kirker.
Vi lægger vægt på at være et
involverende og åbenhjertigt
fællesskab, hvor vi gennem
oplæg, samtale og dialog deler
liv og erfaringer om at være
menneske og at være kristen.
Vi ønsker at styrke og opmuntre
hinanden til at være kristen i
hverdagen og i at række ud til
vore medmennesker.

Sted og tidspunkt
Vi mødes cirka hver tredje uge.
Mødedagene skifter mellem
torsdag og lørdag.
Lørdag mødes vi kl. 11.00 til
sammenskuds-brunch. Der
koordineres over Facebook eller
mail. Kl. 12.00 begynder selve
mødet.
Torsdag mødes vi kl. 18.00 til
pizza. Tilmelding til mad skal
ske senest onsdag på
Facebook eller mail. Selve
mødet begynder kl. 19.00.

Adresse
Hvis ikke andet fremgår af
programmet, mødes vi i
Fredens kirke; Ryesgade nr. 68,
2100 København Ø.

Oplægsholder: Journaliststuderende Ann Østermark har i KFS’ Til Tro
bladet erklæret sig som både kristen og feminist. Ann vil denne dag
holde oplæg om, hvordan hun mener at kunne integrere disse to.
Torsdag 2. maj: Forvalterskab
Alle mennesker har noget at råde over. Lidt eller meget. Det gælder
evner, penge, relationer, jorden og livet i sig selv. Måske er det noget
helt grundlæggende ved det at være menneske.
Som kristne har vi et særligt perspektiv på forvalterskab. Vi tror vi på, at
alt hvad vi er og har, er givet af Gud. Som mennesker har vi et ansvar
for at forvalte disse ting efter Guds vilje, og vi står derfor med
spørgsmålet omkring, hvordan vi bedst gør det.
Oplægsholder er Troels Garde Rasmussen. Han er formand i
Menighedsfællesskabets bestyrelse og arbejder i KL med forvalterskab.

Kontakt
Væksthuset har en lukket
Facebook gruppe, hvor vi
orienterer om eventuelle
ændringer og sociale
begivenheder. Hvis du vil være
medlem eller have info på mail i
stedet for Facebook, skal du
kontakte Hanne på mailen;
hannebaggernissen@gmail.com

mariannesmiler@gmail.com.

Torsdag 6. juni: Samson Live ved professoren og performeren
Professor Nicolai Winther-Nielsen fortæller om sit arbejde med at
oversætte Dommerbogen til nudansk.
Klaus Laursen reciterer den nudanske beretning om frihedskæmperen
Samson.
Sted: Krypten i Nazaret Kirke, Ryesgade 105B.
Tidspunkt: Klokken 19.
Lørdag 15. juni: Sommerafslutning
Vi slutter halvåret af med hyggeligt samvær.
Program følger.

