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”Hvorfor er det 
lige Jesus, man 
skal tro på?”

”Hvad skal vi 
egentlig lave i 

Himlen?”

”Skal vi ikke lukke vinduet 
op, når vi beder, så Gud 

bedre kan høre os?”

”Kommer min 
kanin i Himlen, 
når den dør?”

”Hvor 
kommer 
Gud fra?”



Velkommen til dette skoleårs kristendomskursus for forældre og andre med relation til 
Johannesskolen! Kurset henvender sig særligt til jer forældre, som har valgt en kristen 
friskole til jeres barn, uden at I selv er særligt troende eller kirkeligt aktive. Måske 
oplever I, at jeres børn i løbet af deres skolegang begynder at tro på Gud, eller de stiller 
spørgsmål til den kristne tro, som I har svært ved at svare på. På Johannesskolen er tro 
en helt naturlig ting at tale om i hverdagen, og vi vil med dette kursus gerne række jer 
forældre en hjælpende hånd til at kunne møde og forstå jeres børn på dette område.
Kurset løber over seks aftener i foråret og har fokus på indholdet i den kristne tro. Der 
vil blive undervist i nogle af de emner, som eleverne på Johannesskolen møder i hver-
dagen på skolen. Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med og enhver er 
velkommen.

Praktiske oplysninger
Hver aften er der en kort velkomst, et oplæg om aftenens emne og gruppedrøftelse 
med en afsluttende fælles samtale. Vi drikker kaffe og te i grupperne.
Tid: Kl. 19-21
Sted: Læsesalen og 9. kl. – på 1. sal af hallen.
Deltagelse i kurset er gratis.

Tilmelding: senest mandag, den 15. december til Astrid Schmidt på as@johsskolen.dk 
eller på Forældreintra. Kan man ikke komme hver aften, er man velkommen de aftener, 
man har mulighed for at være med.

Kurset arrangeres af Johannesskolen og Hillerød Frimenighed (som holder gudstjene-
ste hver søndag på Johannesskolen). Efter kurset bliver der et tilbud om at fortsætte i 
en studiekreds, hvor det bliver muligt at gå mere i dybden med det bibelske stof.

Udvalg: Esther Korsgård, Andreas Peters-Lehm, Marianne Riemer, 
Anne Merete Enevoldsen og Astrid Schmidt.
 

Program for kurset:

Torsdag den 12. januar: Bibelen - kristendommens fundament
Hvordan er Bibelen blevet til, og hvad indeholder den? 
Hvordan kommer man i gang med at læse i Bibelen?
Oplæg ved Carsten Hjorth Pedersen, cand. polit. i pædagogik og kristendom fra Norsk 
Lærerakademi. Daglig leder af KPI (Kristent pædagogisk institut). 
Carsten har kontor på Johannesskolen.

Torsdag den 26. januar: Skabelse eller udvikling?
Gud som skaber. Konsekvenser af troen på skabelse og troen på udviklingslæren.
Oplæg ved Anders Vestergaard. Afdelingsleder på Nordstjerneskolen i Helsinge og 
forælder på Johannesskolen

Torsdag den 9. februar: Jesus - verdens frelser
Hvad skal vi med en frelser? Hvordan kan ét menneske frelse en hel verden?
Oplæg ved Carsten Hjorth Pedersen.

Torsdag den 23. februar: Bøn - Fadervor og ”fri bøn”
Hvad er bøn? Virker det? Hvad siger man? Hvad betyder Fadervor? 
Hvordan kan man bede aftenbøn med sit barn?
Oplæg ved Hannah Juul Larsen, lærer på Johannesskolen.

Torsdag den 9. marts: Døden og de dødes opstandelse
Hvordan forholder vi os til døden? Hvad sker der, når livet slutter? 
Oplæg ved Carsten Hjorth Pedersen

Torsdag den 23. marts: At leve sit liv som en kristen
Hvordan kan den kristne tro vise sig i hverdagen, fx i forholdet mellem forældre og 
børn og i familien i øvrigt? 
Oplæg ved Ellen Esmarch Pedersen, højskolelærer på Luthersk Missions Højskole og 
familieterapeut. 
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