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E R E V N A
N:r 1 15 juli 1944 N:r 1

Meddelanden.

Samfundet Erevnas verksamhet arbetsåret 1943-1944.
Samfundet Erevna för nytestamentlig forskning stiftades den
1 september 1943 i syfte att befordra bibeltrogen forskning och
att förhjälpa sina medlemmar till ett fördjupat inträngande i den
Heliga Skrift. Genom bibelstudier och föredrag i bibliska äm-
nen har samfundet sökt fylla denna uppgift och därvid speciellt
vänt sig till de unga studerande, vilka förbereda sig till en kom-
mande uppgift som lärare eller förkunnare. Intresset har varit
synnerligen stort, och flera gånger ha föredragen måst öveflyttas
till rymligare lokal än som från början avsetts, emedan tillström-
ningen av åhörare vida överstigit det beräknade.

Medlemsantalet, som grundades av 5 personer hade redan
vid årsskiftet stigit till ett hundratal, och nu räknar samfundet
403 inskrivna medlemmar.

Under våren har i Jönköping grundats ett ortsförbund av
Erevna, med Rektorn, Teol. lic. David Hedegård såsom ordfö-
rande.

Den 1 april bildades en särskild krets inom samfundet med
uppgift att bedriva ett exegetiskt-homiletiskt studium av kyrko-
årets predikotexter. Denna krets samlas i regel varje vecka och
behandlar därvid predikotexten för nästkommande söndag.
Samfundets ordförande, Professor Odeberg har själv hållit dessa
textutredningar, och utkast till textbehandlingar ha framlagts av
komminister Josef Rhedin, pastor Martin Magnusson och kand.
Harry Bjurnæus.
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Den 15 april hölls högtidsgudstjänst i S:t. Peters Klosters
Kyrka i Lund med predikan av samfundets sekreterare, Kom-
minister Josef Rhedin. Senare under våren har även anordnats
en aftonbön i samma kyrka med predikan av Komminister
Rhedin.

Under arbetsåret ha 13 allmänna sammanträden hållits, därav
7 på höstterminen och 6 på vårterminen. Följande ämnen ha
därvid behandlats: Höstterminen 1943: Första korintierbrevets
åttonde kapitel. Bibelstudium. — Jobs testamente och Nya tes-
tamentet. Föredrag av Docent Gerleman. — Vad traditionen
har att förmäla om Jesu bröder och om apostlarna. Föredrag av
Professor Odeberg. — Tungotalandet i den urkristna försam-
lingen. Föredrag av Professor Odeberg. — Barnet i krubban.
Om Kristi gudom. Föredrag av Prosten L. M. Engström, Bol-
stad. — Den judiska morgonbönen. Föredrag av Professor Ode-
berg. — Uppståndelsen enligt 1. Kor. 15. Föredrag av Profes-
sor Odeberg. — Vårterminen 1944: Andra korintierbrevets
femte kapitel. Bibelstudium. — Predestinationen i Nya Testa-
mentet. Föredrag av Kand. H. Nyström. — Gamla förbundets
skrifter i Nya förbundets ljus. Föredrag av Professor Odeberg.
— Den religiösa erfarenheten i Nya Testamentet. Föredrag av
Rektorn, Teol. lic. D. Hedegård, Kortebo. — Rosenii tolkning
av Skriftens lära om rättfärdiggörelsen. Föredrag av Pastor J.
Hagner, Stockholm. — Begreppet »förstå» i exegetiskt sam-
manhang. Föredrag av Pastor M. Magnusson. — Föredrag över
2 Kor. 12:1-9 av Professor Odeberg. — En krets har bildats,
där man studerar Gamla Testamentet i Nya Testamentets ljus.

E. Starfelt.

För höstterminen 1944 äro följande sammanträden hittills
bestämda: Det stadgeenliga årsmötet i Lund med styrelseval
lördagen den 23 september.

Lördagen den 21 oktober håller hovpredikanten kommi-
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nister Bo Giertz föredrag i allmänna samfundet i Lund. Hov-
predikanten Giertz kommer troligen också att predika vid afton-
gudstjänsten på föregående fredags kväll.

Följande medlemmar av Erevna ha också utlovat föredrag
under terminen, nämligen professor Alb. Wifstrand i slutet av
november, (om »bibelöversättningsstriden i Danmark»), dok-
tor Fride Hylander (»nya testamentets syn på sexuallivet»), dok-
tor Lars Vitus, rektorn teol. lic. David Hedegård, docent Bengt
Strömberg (»bibeln i medeltida predikan») och professor H.
Odeberg.

Sedan längre tid föreligga jämväl löften om föredrag från
docenten Herbert Olsson och överläkaren med. dr Hugo Frö-
derberg.

Erevnas samarbete med Förbundet för Biblisk Tro
under år 1944.

Förbundet för Biblisk Tro har visat Erevna det tillmötes-
gåendet att dels i sin kvartalsskrift För Biblisk Tro intaga före-
drag som hållits och arbeten som framlagts i Erevna och dels
tillställa samtliga medlemmar i Erevna denna tidskrift mot en
av samfundet erlagd avgift.

I bägge de under innevarande år utkomna numren av Tid-
skriften För Biblisk Tro har föredrag från Erevna intagits. I öv-
rigt har Erevna naturligtvis intet ansvar för eller inflytande på
vad som införes i Tidskrift för Biblisk Tro.

Redaktionen för Tidskrift för Biblisk Tro meddelar, att nr 1
av tidskriften är helt utgånget. Nytillträdande medlemmar kunna
därför icke påräkna erhålla detta nummer.

De medlemmar i Erevna, som önska bidraga till kostnaderna
för prenumerationen å Tidskrift för Biblisk Tro och ännu ej gjort
det, kunna insända exempelvis en krona å postgirokonto
27 11 04 Erevna Lund, med anteckning »tidskriftsavgift».
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Adressförändring.

Medlemmar och mottagare av tidskriften eller medlemsbladet
torde benäget till »Erevna, Fack 91, Lund» lämna de adress-
uppgifter, som befinnas nödiga. Särskilt ombedjas akademiker
i Lund att meddela de nya Lunda-adresserna för terminen så
fort som möjligt.

Andra och tredje kretsarna.

Andra och tredje kretsarnas arbete beräknas, D.V., fortgå
under höstterminen 1944 efter samma linjer som förut. Det är
att hoppas, att andra kretsen skall kunna sammanträda varje
vecka.

Gåvor till Erevna.

Samfundet Erevna har haft förmånen att erhålla välvilligt
skänkta understöd för sin verksamhet. Dessa skola redovisas i
samband med ekonomens berättelse över förvaltningen. Men
redan nu må varmt tack framföras till följande givare: prosten
L. M. Engström, Bolstad; prostinnan Ohlsson, Lund; lantbru-
kare Joh. Nilsson, Simlinge; Lutherska Kyrkoförbundet (års-
anslag) ; enskild medlem av Lutherska Kyrkoförbundet, vilken
vill vara okänd; Kyrkliga Förbundet (årsanslag).

EREVNA. Redaktör: Teol. lic., Fil. mag. E. Starfelt. Lund. Ut-
givare: Prof. H. Odeberg. Lund. Red. o. exp.: Erevna, Fack
91. Lund.
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