Tre aftener om kristendommen
Studiekreds om

Konflikt og forsoning
ved Johs Kühle

Januar – februar 2021
i Gistrup Kirke

Konflikt og forsoning
Tilgivelse er et vigtigt begreb mellem mennesker og centralt i den
kristne tro. – Det er meningen, vi skal forlige os med hinanden og
med Gud.
Det fremgår tydeligt, når vi i Fadervor beder: Forlad os vor skyld
som vi også forlader vore skyldnere. Men det er måske lettere sagt
end gjort.
Temaaften med film
Om en mand, der har det svært, både med sig selv og andre. Han er
pensionist, enkemand og ensom. Noget skyldes ham selv medens
andet er skæbne. – Nu kan det hele være lige meget. – Han gider
ikke mere. – Ændringen sker, da en ny familie flytter ind i kvarteret.
Filmen tegner et humoristisk og hudløst ærligt billede af et
menneske, som flere gange i sit liv er blevet ramt af modgang og død.
Han har lært at klare sig ved sin dygtighed og hårdt arbejde. – Han
har udviklet en betydelig sans for retfærdighed, som han gerne lader
andre mærke, når de krydser hans vej. Men noget lykkeligt liv giver
det ham ikke. – Der mangler noget.

Vi skal forsøge at spore os ind på emnerne tilgivelse og forsoning og
undersøge, hvad disse bibelske begreber har at bidrage med i vort
helt almindelige liv med hinanden. Det sker over tre aftener:
Tirsdag den 12 januar kl. 19.00-21.45:

Temaaften med spillefilm
Filmen sporer os via en hverdagshistorie os ind på emnerne: Konflikt,
forsoning og tilgivelse
Derefter samtale om filmen.
Tirsdag den 26. januar kl. 19.00-21.00:

Konflikt og kærlighed.
Kan ret og rimelighed forenes med overbærenhed og kærlighed eller
er de modsætninger. Hvor går det galt for den lovlydige?
Tirsdag den 16. februar kl. 19.00-21.00:

Forsoning og tilgivelse.
Kan man tilgive sig selv og forsone sig med sin skæbne eller hvordan
kommer man videre med sit liv?
Hvor?
De tre aftener foregår i Gistrup Kirkes sognelokaler. Arrangementet
er i Kirkemagasinet berammet med spisning, men det har vi aflyst
pga. Covid-19. Vi begynder i stedet kl. 19.00. Der kan købes kaffe.
Alle er velkomne.

Studiekredsen ledes af Johs Kühle, Sønder
Tranders, som har været højskolelærer i
Haslev og sognepræst i Abildgård ved
Frederikshavn.

Tilmelding helst inden 6. januar
til Johs Kühle, mobil 22 26 79 70, e-post: johs.kuehle@gmail.com,
Her fås også yderligere oplysninger.
Der er også muligt at skrive sig på tilmeldingslisten i Gistrup Kirke.

