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Program hösten 2014

Medlemskap i Theofil ger följande:
– Läsplatser: På Theofil kan du sitta och läsa i en lugn miljö med god belysning. 

Våra lokaler är strategiskt belägna, centralt, och nära till både CTR och 
universitetsbiblioteket.

– Bibliotek: Medlemmar har tillgång till vårt bibliotek. Här finns mycket bra 
litteratur för uppsatser, läskurser, fördjupade studier och för eget nöje.

– Kök: Medlemmar i Theofil har tillgång till kök samt egen hylla i skafferi och 
kylskåp. Här kan du både förvara och laga din egen mat.

Medlemsavgift:
100 kr/ kalenderår och obligatorisk nyckeldeposition: 300 kr
Inbetalsning: Pg: 38 26 05 - 4

Bli medlem och du får möjlighet att ta del av Theofils läsplatser, billigare 
konferenser, m.m. Medlemskap i Theofil är ett måste för varje teolog!

Är
En teologisk studentförening ansluten till CREDO, 
Sveriges evangeliska student och gymnasiströrelse.

Vill
Förena akademiska studier och biblisk tro till fördjupning av 
teologin, förnyelse av den personliga vandringen med Herren 
och till utrustning för tjänst i Guds rike.

Arbetar
Utifrån övertygelsen att Bibeln är ett auktoritativt vittnesbörd 
om, och själv sann och tillförlitlig del av, Guds självuppenbarelse i 
historien och i Jesus Kristus.

Så här kommer du i kontakt med Theofil



Program för Theofil hösten 2014
Välkomstlunch
Onsdagen den 10 sept kl 11.30 samlas vi för lunch och samtal i Theofils kök. 
Theofil bjuder.

EREVNA
Samling för nytestamentliga studier
lördagar kl. 10.00
Theofils lokal i Lund
Öppet för alla, inte bara studenter
Kontaktperson Birger Grunditz
046-30 51 77

Föreningen Filippi
som vi samarbetar med och den kristna studentorganisationen Credo, som vi är en del 
av, erbjuder också följande på Café Sandkakan:
 
Varannan tors från kl 14.30: Dela sin tro-träffar:

11/9 Tvivlen i tiden
25/9 Besviken på Gud
9/10 Kristus – värd att tro på och dela med andra?
23/10 En fråga i tiden: samkönade relationer
6/11 En fråga i tiden: Manligt-kvinnligt
20/11 Att berätta om sin tro
4/12 ”I skarpt läge” 

Samtal och föreläsningar för grundkursstudenter
Sex onsdagar erbjuder Theofil fördjupning för dig som läser grundkursen i 
religionsvetenskap. Mikael Karlendal håller under följande onsdagar kl 13.15 
föreläsningar och samtal i följande ämnen:

17 sep (v 38) Israel, judendom och kristen tro 
 – om den kristna trons ursprung och uppkomst i den antika världen

8 okt (v 41) Sant för mig eller sant för alla? 
 – om kristen tro i en pluralistisk värld. Leder alla vägar till Gud? Hur kan 

man förhålla sig till olika sanningsanspråk?

15 okt (v 42) Kristen tro, korståg och islam 
 – perspektiv på kristendomens och kyrkans förhållande till islam och den 

islamiska världen

5 nov (v 45) Kan man argumentera rationellt för kristen tro? 
 – Om olika sätt att argumentera rationellt för Guds existens och den kristna 

trons sanning. Om apologetik.

26 nov (v 48) Gamla testamentet som kristen helig skrift 
 – Om GT:s trovärdighet och om hur den kan fungera som just en kristen 

helig skrift

3 dec (v 49) Nya testamentet och kristen teologi 
 – om hur NT:s skrifter och teologi kunde bli en kristen helig skrift och hur 

det förhåller sig till den kristna lärans utveckling


