TEOLOGISK SALON
PÅ RUNGSTEDLUND

Gæstfrihed

Det er ved at lukke en anden ind, at du selv bliver fri
En aften omkring begrebet gæstfrihed og ordets betydning
både historisk, teologisk og samfundsmæssigt.
GÆSTER

Niels Nymann Eriksen, forfatter til bogen ”Gæstfrihed”,
hvor han trækker på sine erfaringer som sogne- og indvandrerpræst ved Apostelkirken, Vesterbro.
Nargiz Galib Andersen, kunstner og indvandrer, vil
fortælle om de gæstfrihedstraditioner, hun voksede op
med i Aserbajdsjan og hvordan de kommer til udtryk i
hendes kunstneriske virke.

TILMELDING &
MADBESTILLING
Senest 19. marts 2019
til teologisk konsulent
Eva Holmegaard Larsen
tlf. 48480719
ehl@km.dk
PARKERING
Ved museet. I tilfælde af
pladsnød er der åben for
parkering på Rungstedgårds
store P-plads ved siden af.

MAD & VIN
Café Karen Blixen kan tilbyde
to slags sandwich:
1. Tunsalat
2. Laks og dildbaseret æggesalat
Pris: 50 kr. pr. sandwich eller
2 stk. til 95 kr.
Maden forudbestilles ved
tilmelding og betales i cafeen.
Cafeen har også vin, øl og vand
og meget andet lækkert.

DATO
Fredag 22. marts 2019
kl. 19.00-21.00

STED
55°53’00.4”N 12°32’36.2”E
Boganis Salen
Rungstedlund
Rungsted Strandvej 111
Rungsted Kyst

TEOLOGISK SALON
PÅ RUNGSTEDLUND

Karen Blixen Museet. Foto: Jens Lindhe

FORMÅL
Teologisk salon har til formål at
etablere et møde mellem menighedsrødder, præster, kirkepersonale og
andre interesserede omkring aktuelle
og teologiske og kirkelige emner.
Dagligdagens mange opgaver omkring
drift og ”mursten” levner sjældent
plads til at fordybe sig i den interesse
for kirken og kristendommen, der er
drivkraften i vores arbejde både som
frivillige og ansatte.
Med jævne mellemrum oplever vi også,
at medierne kaster sig over en sag i
kirken, hvor det kan det være svært
at få alle nuancerne med.
Teologisk Salon må gerne være det
sted, hvor troens og teologiens
udfordringer og problemstillinger
får den plads, der er nødvendig
for en nuanceret og kvalificeret
kirke- og trosdebat.

TEOLOGISK
EFTERUDDANNELSE
Udvalget for Teologisk Efteruddannelse
i Helsingør stift vil derfor gerne etablere
en tradition for, at vi selv tager ordet og
giver os tid til den gode samtale, hvor
det ikke handler om at råbe højest og få
ret, men om simpelthen at blive klogere
og mere oplyst.
Vi håber også, at man vil nyde det gode
selskab, den gode vin og mad, og selv
hjælpe med til at lade ånden flyve højt.

