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Mit arbejde med emnet: Kristne og jøder i Danmark.
Den kristne kirke har altid haft et anstrengt forhold til jødedom og
jøder. Det har ofte haft ulykkelig følger. Særligt omstridt er
Luthers syn på ”de fremmede”.
Men hvad har man sagt i den danske kirke?
Det har Martin Schwarz Lausten beskrevet nærmere i sit 7bindsværk om emnet, hvor han er vandret op gennem historien
fra middelalderen til nutiden. I foredraget fortæller Martin Schwarz
Lausten om baggrunden, om hovedpunkterne og spørger: ”Hvad
kan vi så bruge det til? ”
Martin Schwarz Lausten har den særlige evne, at han kan forske,
han kan skrive, og han kan holde foredrag. Det er spændende
personer, den kendte kirkehistoriker har skrevet om.
Martin Schwartz Lausten har været professor i kirkehistorie på Københavns Universitet. Uden
for universitetet har han været præst og en meget flittig foredragsholder. Både i
folkeuniversitetet og i kirker over hele landet.
Han er født i Løgumkloster. Han har oplevet, hvordan tidligere fjender lærte at leve sammen.
Hvis man vil vide noget om bl.a. Martin Luther, Johan Bugenhagen, Niels Hemmingsen, Philipp
Melanchthon, Erasmus af Rotterdam og mange flere, kan man låne eller købe bøgerne.
De er forholdsvis billige, så man kan købe dem og nyde at eje dem, hvis man har et par
meters hyldeplads. Prøv at google Martin Schwarz Lausten, så forstår man, at bestyrelsen i
Frederiksborg Valgmenighed er glade for at have fået ham til at komme.
Hvad:

Foredrag om Mit arbejde med emnet: Kristne og jøder i Danmark.

Hvem:

Kirkehistoriker Martin Schwartz Lausten.

Hvor:

I Frederiksborg Valgmenighed i Ullerød Kirkes mødelokale, Frederiksværksgade
143 i Hillerød

Hvornår:

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.30

Deltagere:

Alle er velkomne. Meget gerne gæster, som kan deltage for 50 kr.
Medlemmer af biblioteksklubben dog kun 45 kr.
Medlemmer og støttemedlemmer har gratis adgang.
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Ida-Lykke Bang tager imod tilmeldinger og besvarer alle spørgsmål om aftenen
og medlemskab bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60
Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk
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