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Medlemskap i Theofil ger följande:
– Läsplatser. På Theofil kan du studera i en lugn miljö. Våra lokaler är belägna på 

Sandgatan 14 b, nära till CTR och universitetsbiblioteket , UB 1.

– 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.

– Reducerad avgift på våra konferenser. För ansökan om stöd för andra 
kurser eller arrangemang som ligger i linje med Theofils värderingar, kontakta 
ordförande på ordforande@theofil.nu.

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

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 våren 2014
Teologföreningen Theofil anordnar högskolekurser i samarbete 
med Johannelunds teologiska högskola:
Föreläsningarna är öppna även om man inte planerar fullfölja kursen!

– Det heliga landet i historia och nutid samt gravkyrkans historia, samt resa till det heliga 
landet i samarbete med ISRAEL TOURS.

 Månd. 27/1 första kurstillfället 2014 kl. 12:15–16:00 med Anders Sjöberg.

– Uppståndelsens historicitet
 Månd. 17/3 andra kurstillfället 2014 kl. 12:15–16:00 med professor Bengt Holmberg.

– Martin Luthers teologi, samt resa till reformationsorter i samarbete med EXODUS RESOR.
 Månd. 14/4 andra kurstillfället 2014 kl. 12:15–16:00 doc. Rune Söderlund.

Theofils Årsmöte på … 
… fredagen den 2/5 kl 10:00, Sandgatan 14 b. 

10:00 Årsmöte

11:00 Karl-Henrik Wallerstein: Kyrkosyn och Bibelsyn – två sidor av samma mynt.

12:00 Gemensam lunch till självkostnadspris 

Anmälan till dagen och middag görs till ordförande på ordforande@theofil.nu

Samtal för grundkursstudenter
Vi träffas under våren och diskuterar ämnen som relaterar till grundkursen.
Ämnena introduceras av teologisekreterare, Stefan Lindholm. 
Vi äter varje gång en enkel lunch till självkostnadspris. Första gången bjuder Theofil.

27/1 12.15 ”Teologistudiet genom tiderna” Öppet hus och gratis lunch.
3/2 12.15 ”Sanning i religionens värld”
10/2 12.15 ”Om tro och vetande i teologin”
17/2 12.15 ”Kristen tro är relevant för hela verkligheten”

Läsgrupp
Vi läser något och samlas några gånger 
under våren. För mer information om 
innehåll och datum, kontakta Stefan 
Lindholm. 

Lunchdiskussion
Varje onsdag efter bönen kl. 12:15 samlas 
vi för att avhandla något relevant ämne. 
Ingen förberedelse krävs. Medtag egen 
lunch. 

Vi läser Guds ord på grundspråken
Vill du hålla uppe de bibliska grundspråken i grekiska och/eller hebreiska? På Theofil läser 
vi Guds Ord på grundspråken med hjälp av två pensionerade lärare, professor Sten Hidal i 
hebreiska och docent Bo Frid i grekiska. Ingen föranmälan krävs. 

Vi läser Guds ord på grekiska 
med doc. Bo Frid
10/2 kl. 11:15–12:00 Matteusevangeliet
17/3 kl. 11:15–12:00 Matteusevangeliet 
5/5 kl. 11:15–12:00 Matteusevangeliet

Vi läser Guds ord på hebreiska 
med prof. Sten Hidal
10/2 kl. 13:15–14:00 Jeremia 
17/3 kl. 13:15–14:00 Jeremia 
5/5 kl. 13:15–14:00 Jeremia


