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VID Misjonshøgskolen inviterer for femte gang til Teologi til
folket. Dette er en møteplass for Bibel, tro og tanke som samler folk
fra hele regionen! Mens utvidelser og bygging pågår på Misjonsmarka
i Stavanger, er vi glade for at den nye kirken i Sola sentrum, som ble
vigslet i oktober 2020, vil ta imot oss! Det er ingen påmelding, og
forelesningene er gratis! Adr. Kongshaugveien 20, 4050 Sola.
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Velkommen sammen med venner og kjente!
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Professor i Det nye testamente, Jostein Ådna, vil i løpet av fire
onsdagskvelder forelese over temaet «Bibelen Jesus og
apostlene leste». Hva leste Jesus og apostlene i de hellige
skriftene? Hva tenkte Jesus om forholdet mellom skriftene og seg
selv? Hvilken betydning hadde skriftene for apostlenes forkynnelse og
undervisning? Spørsmål som disse vil bli tatt opp i forelesningene.
Slik vil sammenhengen mellom Det gamle og Det nye testamente i
kirkens første tid og i vår tid bli belyst.

Professor i Det nye testamente, Jostein Ådna, vil i løpet av fire
onsdagskvelder forelese over temaet «Bibelen Jesus og
apostlene leste». Hva leste Jesus og apostlene i de hellige
skriftene? Hva tenkte Jesus om forholdet mellom skriftene og seg
selv? Hvilken betydning hadde skriftene for apostlenes forkynnelse og
undervisning? Spørsmål som disse vil bli tatt opp i forelesningene.
Slik vil sammenhengen mellom Det gamle og Det nye testamente i
kirkens første tid og i vår tid bli belyst.

Dato: 					 Tidspunkt:
26. januar
09. februar
kl. 19.00-21.00
02. februar 16. februar
kl. 19.00-21.00

Dato: 					 Tidspunkt:
26. januar
09. februar
kl. 19.00-21.00
02. februar 16. februar
kl. 19.00-21.00

Gjester til Sola kirke kan parkere i den nye parkeringshallen ved
rådhuset, ved Sola gamle sjukeheim i Soltunveien, eller ved
Sola kulturhus. Parkering skal ikke skje rundt kirken, og ikke hos Norsk
agurk. Det er mulig å slippe folk av rett utenfor Sola kirke. Buss nr. 7 fra
Stavanger stopper ved Sola kulturhus, nær kirken.
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Spørsmål kan rettes til:
Terese Bue Kessel, terese.kessel@vid.no, tlf. 99577627
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