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Højskoleeftermiddag
Søndag den 3. februar
”Gammeltestamentlige tekstrækker hører ikke hjemme i en kristen
gudstjeneste.”
Er det en provokation, eller mener foredragsholderen det?
Om foredragsholderen:
Mogens Müller (født 1946) blev cand.theol. fra Københavns Universitet i
1972, var 1974-1982 residerende kapellan i Lumsås (Højby Sogn) og fra 19822017 professor i Ny Testamente på Det Teologiske Fakultet i København. Har
skrevet bøger om betydningen af udtrykket ”menneskesønnen” i evangelierne,
kommentarer til Matthæusevangeliet, og sammen med Lisbet Kjær Müller
udgivet En bog om Bibelen (2010) og Bibelleksikon (2014). Har også
beskæftiget sig med spørgsmålet om Det Gamle Testamentes betydning i en
kristen Bibel, f.eks. i bogen Kirkens første Bibel (1996) og har i de seneste år
især skrevet om en ny måde at forstå evangeliernes tilblivelse på, f.eks. i
Evangeliet og evangelierne. Evangelierne som bibelske genskrivninger (2015).

I januar 2016 holdt Mogens Müller et foredrag i Præstevangskirken i Hillerød. Det var et klart
og engageret foredrag om opstandelsestroen. Mogens Müller har skrevet kronikker i Kristelig
Dagblad - sidst den 1. oktober 2018. Den kronik har samme overskrift som foredragets titel.

Hvad skete der i 1992, som fik læsning af Det gamle Testamente indført?
Hvad sker der i dag i Det liturgiske udvalg?
Hvordan vil vi have det, hvis vi kunne bestemme?
Har vi indflydelse?
Hvad:

Foredrag og samtale med kaffe og gudstjeneste

Hvem:

Professor dr. theol Mogens Müller holder foredrag
og lægger op til samtale.

Hvor:

I Frederiksborg Valgmenighed,
Frederiksværksgade 143 i Hillerød.

Hvornår:

Søndag den 3. februar kl. 14 i mødelokalet i
Ullerød Kirke. Gudstjeneste ved Jan Ulrik Dyrkjøb
kl. 16

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.

Tilmelding: Ida-Lykke Bang tager imod alle spørgsmål om arrangementet og
besvarer alle spørgsmål om, hvordan man bliver medlem.
bangogbang@mail.dk eller 30 12 62 60
Følg altid med på www.frederiksborgvalgmenighed.dk
Formand: Ida-Lykke Bang, Stenvænget 15, 3400 Hillerød, 4826 6512, 3012 6260, email: bangogbang@mail.dk

