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Dette er bind 2 af en todelt udgivelse, der indeholder 50 prædikener af Morten Pontoppidan. Bind 2 indeholder
de sidste 25 prædikener, der løber fra 9. søndag efter trinitatis, den 18.
august 1930, til søndagen septuagesima, den 2. februar 1931. Dette bind indeholder blandt andet både
juleprædikener og en nytårsprædiken.Morten Pontoppidan, (1851-1931) var dansk forfatter, præst og
højskolemand og desuden en ivrig formidler af kristendommen. En formidling, der altid stod i relation til den
på daværende tid givne politiske og kirkepolitiske kontekst. Oprindelig var han grundtvigianer, men med sin
kulturåbenhed og sit syn på personlig og kirkelig frihed gjorde han op med denne fløj og fattede i stedet stor
sympati for den frembrydende liberalteologi. Morten Pontoppidan var bror til forfatteren og nobelpristageren i
litteratur Henrik Pontoppidan.
Skærtorsdag, 2017 Læsninger: 1. Det gælder uanset, om man skal skrive et brev, holde en tale, male sit
plankeværk eller fælde træer. I hele sit liv var Frederik IV også en dygtig rytter, og selv da han blev gammel
var han utrolig udholdende, hårdfør og modig. Tidehvervs hjemmeside med artikler fra det teologiske
tidsskrift: Tidehverv, der udkom første gang 1926. ISBN 978-87-993510-4-6.
LGJ Herrens dag Prædikener til Anden tekstrække Erik Ågård 2 Indhold (Klik på den enkelte søn- eller
helligdag) 1. 10,15-17 1. Mos. Store bededag. Barack Hussein Obama II (født 4. 11. NEERGAARD Marie
(Majse. Det gælder uanset, om man skal skrive et brev, holde en tale, male sit plankeværk eller fælde træer.

og Dorothea af Brandenburg og voksede op i hertugdømmerne Slesvig og. LGJ Herrens dag Prædikener til
Anden tekstrække Erik Ågård 2 Indhold (Klik på den enkelte søn- eller helligdag) 1. Noget af det sværeste i
verden er at begynde.

