
Kirkestævne
Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse

2020Lørdag den 19. september 
Løsning Kirke,
Vestergade 42C, 8723 Løsning.

www.kirkelig-samling.dk

Hvis du vil vide mere om Kirkelig Samling om Bibel og
Bekendelse kan du følge med på hjemmesiden
www.kirkelig-samling.dk

Filip Torp  Kildeholm er sognepræst 
i Løsning.

Cand.theol. Knud W. Skov arbejder 
bla. som censor  v. de danske pro-
fessionsskoler i læring og didaktik. 

Jens Lomborg er frimenigheds-
præst i Skjern Bykirke og for-
mand for Evangelisk Luthersk 
Netværk



Program

9.00 

10.15
10.30 

12.00 
13.00
14.00

15.30

Tag venner og bekendte med til et aktuelt og indholds
rigt stævne. Alle er velkomne. Bespisning er til rimelige 
priser. Der vil være mulighed for at for at købe bøger i 
KSBBs bogsalg.

Tak for støtte til KSBB. Konto 1931  02517 45994

Gudstjeneste med skriftemål og nadver ved pastor Filip Torp 
Kildeholm, Løsning.
Kaffe 
Kirkens fremtid i Danmark.
v. Jens Lomborg, Skjern; Frimenighedspræst og formand for
Evangelisk Luthersk Netværk, Efterfølgende samtale
Frokost
Formandstale og regnskab
“Idet I lærer dem ...”
v. Knud W. Skov, Herning: Cand. theol.
 Brug af Luthers lille katekismus i hjem og kirke - for troens liv 
og bevarelse - sammenholdt med moderne læringsprincipper. 
Efterfølgende samtale 
Kaffe og afslutning

Løsning Kirke, Vestergade 42C, 8723 Løsning

ER EN BEVÆGELSE i Den danske Folkekirke, som er overbevist om, at 
kirkens og troens ressourcer findes i det, som Gud har åbenbaret os, 
og som er givet os gennem Bibelen og vor kirkes bekendelse.
   Her har vi det klare løfte og vidnesbyrd om, at Gud skænker os 
frelsen ved tro på Jesus Kristus.
   At leve i denne tro og kalde mennesker til den tro er den opgave, 
kirken skal tjene her hos os og alle steder. For at kirken kan udføre 
denne opgave, har Kristus udrustet den med Guds ord i forkyndelse 
og sjælesorg og med de hellige sakramenter, dåb og nadver.
   Kirken har stor frihed i bestræbelserne for at nå mennesker der, 
hvor de er. Men velsignelsen – for kirken selv og for dem, den vil nå 
– ligger i, at den forvalter sin opgave trofast og I troskab mod Guds
erklærede vilje og hensigt.
   Bibelen og kirkens bekendelse er og har altid været de selvfølgelige 
og uomgængelige kilder til denne tjeneste.
   Men i dag bliver Bibelen og bekendelsen ofte sat til side i kirkens 
virksomhed såvel i ord som i handling, og kirken er under hastig 
forandring bort fra sit ærinde og grundlag. Derfor er det mere nød-
vendigt end nogensinde at kalde til – ja: Kirkelig samling om Bibel og 
Bekendelse.

Organist Kristian S. Larsen, formand
Arkitekt Jakob Mortensen, næstformand

KSBB
Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse Tema: Kirkens fremtid i Danmark

Når vi taler om Kirken med stort K, så taler vi om Guds menighed, 
som heldigvis er større end Den danske Folkekirke. Hvad  præger 
Kirkens fremtid i Danmark? Bekymring, fortvivlelse eller håb? 


