
Konkurrence 

Bogen: Apostlenes Gerninger 
Studieudgave ved Kai Kjær-Hansen  
udloddes blandt alle deltagere. 
 

Vil du være med i konkurrencen  
og deltage i lodtrækningen om  
studiebogen, skal du tilmelde dig  
kurset senest 3. juli 2016. 
 

Vinderen vil få besked første  
kursusaften - og modtage bogen. 

Arr. Ølgod Valgmenighed 

Paulus - han fulgte ”Vejen”! 

1. september til 22. november 2016 - 6 aftener 
3 i Kulturhuset og 3 i IMs hus - Vestergade, Ølgod 

Har du lyst til at: 
 

 følge de første kristne fra Jerusalem til verdens ende? 
 se en film om Paulus og de første kristne? 
 overveje, hvad det betyder at være kristen i dag? 
 

Så er dette kursus for dig! 



Paulus - han  fulgte ”Vejen”! 

At rejse er at leve, sagde H.C. Andersen. Det kunne de første kristne skrive 
under på, selvom deres rejse med Jesus hverken var en studierejse eller 
en turistrejse. For de første kristne var det at leve som kristne at være på 
rejse med Jesus. At være kristen er at følge Jesus; ham, der sagde om sig 
selv: Jeg er vejen, sandheden og livet! De fulgte ”Vejen”! 
 

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil fordybe sig i, hvordan Paulus 
og de første kristne forstod, hvad det var, Jesus ville med dem - altså: 
hvad det vil sige at leve som kristne. Det sker gennem sang, film, under-
visning og drøftelser i grupper. 

Kursets formål 

Kursets indhold 

En kursusaften forløber således 

Kurset har tre formål: 
1. at følge de første kristne fra Jerusalem og til verdens ende 
2. at opdage, hvad det betyder for os i dag 
3. at ryste os sammen på tværs af alder og køn, gennem           

bibelstudium og samtale 

Vi  følger Paulus og de første kristne ved at 
 læse evangelisten Lukas´ skrift ”Apostlenes Gerninger” 
 se filmen ”Paulus” 
 høre valgmenighedspræst Flemming Mose Lauridsen give 

en indføring i de første kristnes liv og mission 
 tale med andre om, hvad det betyder for os i dag 

Vi begynder kl. 19:30 og slutter kl. 21:45 
 Velkomst og sang 
 Filmklip, ca. 25-30 min. 
 Oplæg v. Flemming, ca. 25-30 min. 
 Gruppedrøftelser og kaffe i grupperne 

Tidspunkt og sted 

Første gang 

Kursusleder og pris 

Tilmelding 

Nærmere oplysninger 

Opfordring 

Kurset foregår enten i Kulturhuset, Ølgod eller i IM´s hus, Ølgod  
De første to gange og sidste gang bliver i Kulturhuset, Vestergade: 

 torsdag d. 1. sept. - torsdag d. 15. sept. - torsdag d. 29. sept. 
 tirsdag d. 11. okt. - tirsdag d. 1. nov. - tirsdag d. 22. nov.  

1. september 2016 i Kulturhuset, Ølgod - kl. 19.30 
   - sidste gang: 22. november 2016 

Kursusleder: Flemming Mose Lauridsen, valgmenighedspræst i Ølgod 
fml@oelgodvalgmenighed.dk - 7524 6660 / 3011 7524 

Pris: Kursusmateriale: 25 kr. som betales den første aften 
Derudover: 20 kr. pr. gang for kaffe mv. 

Tilmelding kan ske til Flemming Mose Lauridsen 
- enten på mobil: 3011 7524 eller på mail: fml@oelgodvalgmenighed.dk 
- fra nu af og senest søndag den 3. juli 2016 
Da der er begrænset deltagerantal, vil det være en god ide at være i god 
tid, hvis du vil være sikker på en plads på kurset 

Ønsker du nærmere oplysninger om kurset er du velkommen til at  
kontakte Flemming Mose Lauridsen 

Dette er en oplagt mulighed/ide for enhver bibelkreds, som i en periode 
kunne tænke sig at prøve noget andet, med spændende indhold 


