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Vil du med på VEJEN?

VEJEN er et undervisningsprogram, 
udviklet af  Metodistkirken i Odense.
Kurset består af tre spor:  “Tag de første 
skridt” - “På vej“ - “Vis vej“.

Undervisningen varetages af lægpræ-
dikant Helge Munk og delvist præst 
Maria Bræstrup Aaskov. 

Hvis du er interesseret, kan du tilmelde 
dig til Helge Munk på email: 
hm@munkholding.dk

Tag de første skridt 
Sporet er for dig, som er helt ny i kirke 
og kristendom. Eller for dig, som øn-
sker at få de basale ting og begreber 
om kristen tro på plads igen. 

Her kommer vi omkring de centrale 
Guds begreber som Fader, Søn og 
Helligånd. Samtidig giver vi også en in-
troduktion til Metodistkirkens teologi, 
og herunder kommer vi naturligvis 
også ind på forskellene mellem de 
forskellige kirker i Danmark. 

Det er en indføring i kristendommen 
og et godt sted at begynde din rejse 
på vejen. 

På vej
Sporet er for dig, der har haft din gang 
i kirken gennem nogen tid, og allerede 
har gennemført det første spor.  

Måske er du medlem af kirken, men 
det er ikke noget krav. 

Her går vi mere i dybden med cen-
trale metodist-teologiske begreber. Vi 
taler om, hvad der sker, når den første 
begej string over at have fundet tro 
lægger sig. 

Desuden skal vi sammen læse et 
evangelium og andre centrale tekster 
i Bibelen, og vi skal sammen lave og 
gennemføre en gudstjeneste.

Klar til at vise vej?
Det 3. spor - Vis vej - er for dig der føler 
dig klar til at påtage dig lederansvar og 
hjælpe med at vise andre vej.

Vis vej er et lederkursus, der inde-
holder elementer af lægprædikant-
uddannelsen. Dette spor udbydes 
efter interesse og behov. 
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SPOR 1 - Tag de første skridt

Onsdag d. 19. september
Velkomst og præsentation. 
Introduktion til Metodistkirken, 
herunder samtale om Metodistkirkens 
forhold til folkekirken. Helliggørelse og 
forståelse af tro. Dåb og nadver.

Onsdag d. 26. september
Forståelsen af Gud – en treenig Gud. 
Gud som Fader, Søn og Helligånd.

Onsdag d. 3. oktober
Forståelsen af en treenig Gud, fokus på 
historien om Jesus Kristus. 

Onsdag d. 10. oktober
Bibelens opbygning og indhold, og 
forskellige bibelsyn.  Metodistkirken 
er en åben kirke, derfor taler vi om 
medlemskab af kirken. Det næste 
kursus på vejen introduceres.  
Afslutning af forløbet.

Program for efterår 2018

I efteråret 2018 udbydes SPOR 1 - Tag de første skridt.

Sådan ser en aften ud: 
kl. 19.00: Velkomst og bøn.
kl. 19.15: Kaffen kommer på bordet og undervisningen begynder
kl. 20.45: Afslutningsbøn.
Undervejs er der god tid og mulighed for at diskutere og stille spørgsmål.
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Vil du med på vejen? 

En vigtig del af det at være en kristen, er at blive udfordret, så man 
til stadighed udvikles. 

Derfor tilbyder Metodistkirken kursusforløbet VEJEN, som består af 
de tre spor - “Tag de første skridt“, “På vej“ og “Vis vej“.

Det er en grundtanke i metodistisk teologi, at frelse er en proces, og 
at vi derfor alle i en eller anden forstand er på vej.

Vejen indeholder indtil videre tre spor, som hver for sig passer til, 
hvor du er på din vej. 

Kurset strækker sig over fire aftener og starter onsdag den 19. sep. 
kl. 19:00.

Hvis du vil med på vejen kan du tilmelde dig til Helge Munk  
på e-mail: hm@munkholding.dk


