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KSBB

Kirkelig samling om Bibel og Bekendelse
Hvad betyder det at være ”evangelisk-luthersk”?
Hvad betød det i 1500-tallet – og hvad betyder det i 2022?
Er ”det lutherske” mest en spændetrøje, en indskrænkning og en
begrænsning? Eller er der frihed i at være bundet l de grundlæggende indsigter, som Luther formulerede om synd og nåde, lov og
evangelium, dåb og nadver?
Kirkelig Samling indbyder l stævne med fokus på, hvordan ”det
lutherske” kan fastholdes og formidles i vores d.
Alle er velkomne l at ly e med – og l at tage del i drø elserne. Vel mødt l en dag med gudstjeneste, hyggelige samtaler og
inspirerende oplæg! Tag venner og bekendte med l et aktuelt og
indholdsrigt stævne.
Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse er en bevægelse, der
arbejder for at samle, styrke og inspirere præster og lægfolk l at
holde fast ved klassisk luthersk tro i hverdagen og i menighedens
arbejde. Tak for stø e l KSBB, reg.no. 2316 - Konto 02517 45994.
KSBB udgiver småskri er og relevante teologiske bøger, som kan
købes ved kirkestævnet.
Tilmeld dig evt. KSBBs nyhedsbrev på h ps://ksbb.substack.com
Der udsendes gra s på email ca. hver 3. måned.
Organist Kris an S. Larsen, formand for KSBB
E erskolelærer Sten Mortensen, næs ormand for KSBB

Program

Tema: Hvad er luthersk kristendom
9.00 Gudstjeneste med skri emål og nadver i Gårslev kirke
ved Pastor Erik Røjkjær Christensen.
10.15 Kaﬀe i Kirkehuset, Kirkegade 13, Gårslev, 7080 Børkop
10.30 Kirkestævneforedrag 1
Emne: Luthersk kristendom på reforma ons den,
v. professor Dr.theol Kurt Larsen, Århus,
m. e erfølgende samtale
12.00 Frokost - TILMELDING PÅKRÆVET - SE NEDENFOR
13.00 Kirkestævneforedrag 2
Emne: Luthersk kristendom i dag,
v. stud.theol. Peter Højlund og cand.theol. Jon Poulsen,
m. e erfølgende samtale
15.00 Kaﬀe og afslutning
15.30 KSBBs årsmødesamling med fremlæggelse af
årsberetning og revideret regnskab
Alle er velkomne. Frokost koster 85,- kr.
TILMELDING TIL BESPISNING v. KIRKESTÆVNE SENEST d. 21/9 2022
på info@kirkelig-samling.dk eller på h p://www.kirkelig-samling.dk

