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Åpent seminar om
forsamlingsarbeidet på bedehuset

Tankesmia Bedehusforsamlingar (forsamling.org)
innbyr til seminar lørdag 21. mars 2020

kl 10.00–16.00 på Kleppe bedehus, Askøy.

Seminaret er åpent for alle som har interesse for bedehusarbeidet,
og spesielt forsamlingsarbeidet eller det menighetsbyggende arbeidet 
på bedehuset. Temaet burde være aktuelt for store deler av det aktive 

bedehusfolket i Norge. Andre interesserte er også hjertelig velkommen.

Gjennom innledende foredrag og god tid til samtale vil Tankesmia
Bedehusforsamlingar på dette seminaret rette søkelyset mot

bedehusforsamlingenes virksomhet og vilkår i vårt vidstrakte land.

Innledere er rekruttert blant personer som er aktive i lokale bedehus-
forsamlinger. Enkelte steder kalles de bedehuskirker eller bedehus-

menigheter, men grunnleggende sett har de det meste felles.

Velkommen til et aktuelt og inspirerende seminar!

Praktiske opplysninger
Seminaret er gratis, men det tas opp kollekt til dekning av utgiftene.

Et eventuelt overskudd tilfaller Kleppe bedehus.

Adressen til Kleppe bedehus er Bergheimvegen 2, 5300 Kleppestø. 
Ta til høyre mot Kleppestø ved avkjørselen fra Askøybrua, kjør gjennom 

Kleppestø sentrum og fortsett oppover bakken i retning Ravnanger. 
Bedehuset ligger på høyre hånd etter at du har passert Kleppestø

Ungdomsskole.

Påmelding til Bård Hauge, baardh@online.no,
telefon/sms 481 40 811 innen mandag 16. mars 2020.



Program

Kl. 10.00–10.10
Velkomst og innledning

Njål Skrunes

Kl. 10.10–11.00
Menighet i en etterkristen tid

Egil Morland

Kl. 11.00–11.10
Pause

Kl. 11.10–11.40
Samtale etter Egil Morlands

foredrag

Kl. 11.40–12.30
Lunsjpause

Kl. 12.30–13.30
Hvem er gudstjenesten for?

Arne Redse

Kl. 13.30–13.45
Pause med frukt

Kl. 13.45–14.45
Forkynnelsen av evangeliet

i en åndelig forvirret tid
Egil Sjaastad

Kl. 14.45–15.00
Pause

Kl. 15.00–15.45
Samtale etter Arne Redses og

Egil Sjaastads foredrag

Kl. 15.45–16.00
Avslutning



Foredragsholdere

Egil Morland er professor i teologi, religion og
filosofi og rektor ved NLA Høgskolen. Han har

tidligere vært prest i Den norske kirke og leder i 
Den norske kirkes presteforening. Han har også 

vært varaordfører i Fjell kommune for
Kristelig folkeparti.

Arne Redse er professor emeritus ved Fjellhaug 
Internasjonale Høgskole. Han har tidligere vært

misjonsprest og teologisk lærer i Hong Kong for 
Norsk Luthersk Misjonssamband og Det Norske 

Misjonsselskap og professor ved Høgskulen i Volda. 
Han har skrevet en rekke bøker.

Egil Sjaastad er dosent emeritus ved Fjellhaug 
Internasjonale Høgskole, hvor han også har vært

rektor.  Han har tidligere vært landsungdoms-
sekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband og 

misjonssekretær i Norges Kristelige Student- og 
Skoleungdomslag (Laget). Sjaastad var i mange

år redaktør i tidsskriftet Fast Grunn og har
skrevet en rekke bøker.


