‣ RASTEPLASS

TEMASAMLINGER VÅREN 2017:
MARTIN LUTHER - 500 ÅR SIDEN REFORMASJONEN

I anledning reformasjonens jubileum ser vi nærmere på Martin Luther og de tre tett knyttede
temaene «Nåden alene», «Rettferdiggjøring» og «Troen alene», og knytter dem opp mot en
samtidig kontekst og praktiske situasjoner i dag. Temakveldene har form av foredrag med
påfølgende samtale og enkel servering. Vi håper å se deg i vår! Les mer om Rasteplass på vår
hjemmeside www.aasanemenighet.no

Onsdag 18. jan kl 19.00, Torgstuen Åsane kirke

‣ « Å være under Guds nåde - hva betyr det?»
VED KNUT FREDRIK SØRHEIM - PENSJONERT PREST, TIDLIGERE SOKNEPREST I MASFJORDEN
For Martin Luther var spørsmålet om Guds nåde et spørsmål på liv og død. Hva betyr det egentlig å
være under Guds nåde – hva sier Bibelen om det? Hvilken plass fikk nåden i kirkens forkynnelse og
trosliv? Og hvor mye betyr et slikt uttrykk for troen i vår moderne tid?
Temakvelden starter med en innledning om Luthermarkeringen i Bjørgvin 2017 ved Ragna Sofie
Grung Moe, seniorrådgiver, kultur ved Bjørgvin bispedømmekontor, som spør: Lutheraner –
Lutherier. Alvor eller skjemt?

Onsdag 15. feb kl 19.00, Torgstuen Åsane kirke

‣ «Hva skal til for å møte Gud?»

VED RUNE MINDE - FENGSELSPREST I BERGEN FENGSEL
Mange som soner en dom i fengsel tenker dype tanker om meningen med livet og om hva som skal
til for å kunne møte Gud. Luther strevde også med disse spørsmålene og utformet som den første i
kirkehistorien en samlet lære om rettferdiggjørelsen. Hva tenker vi om denne læren i dag? Og hva
kan en innsatt i Bergen Fengsel lære oss om disse spørsmålene?

Onsdag 15. mars kl 19.00, Torgstuen Åsane kirke

‣ «Er troen min god nok?»

VED JAN KÅRE JAKOBSEN - SOKNEPREST I ARNA SOKN
Luthers teologi er bygget opp rundt spenningen mellom Guds lov - hans krav, ønske og vilje for våre
liv, og evangeliet - Guds gave til oss i form av nåde, kjærlighet og tilgivelse. Med utgangspunkt i
lignelsen om den bortkomne sønnen spør vi «Er troen min god nok?» En temakveld om å ta sjansen
på å komme hjem.

