
Program for inspirationsevent 19. september 2020 i Bethesda, København 

Adresse: Festsalen, Rømersgade 17, 1362 København 

Programmet vil forme sig som en vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af sogne og 
menighedsråd i Distriktsforeningen. Det sker gennem udstillede posters, plakater o.lign. og to 
sessioner med mundtlige oplæg. Programmet giver god mulighed for at stille spørgsmål, udveksle 
synspunkter og netværke. 

Programmets hovedpunkter 

Tidspunkt Programpunkt 

11.30-12.30 
Opsætning af poster, plakat og andet materiale på stand af repræsentanter 
fra menighedsråd (udstillere) 

11.30-12.45 Ankomst, registrering og servering af sandwich til udstillere 

13.00 

Velkomst og praktiske meddelelser 

• Der vil blive serveret frugt og kage samt kaffe, the og vand i løbet af 

udstillingen 

13.15-16.45 Udstillingen er åben og der afholdes to sessioner med mundtlige oplæg 

16.45-17.00 Afslutning og tak for i dag 

17.00-17.30 Nedtagning af stand (udstillere) 

Program for sessioner 

Der er to sessioner, hver med tre korte mundtlige præsentationer af et emne. Der vil være 
mulighed for at stille spørgsmål og debattere under sessionerne samt møde oplægsholderne ved 
deres poster/plakat. 

Tidspunkt – 
foreløbige tider 

Programpunkt 

13.00 – 13.15 
Velkomst og praktiske meddelelser v. Margrethe Winther-Nielsen, formand 

for Distriktsforeningen af Menighedsråd i København 

13.15 - 13.35 
Stressfri i Folkekirken v. Eva Green Meinel, projektmedarbejder 
i Apostelkirken 

13.35 - 13.55 
Kristuskrands-fordybelse i Skt. Jakobs Kirke v. Kira Saabye 
From, psykoterapeut (MPF) og Rasmus Nøjgaard, sognepræst 

13.55 - 14.15 Børnenes Katedral og “Børn i kirken” v. Annette Molin Brautsch, præst  

14.15 - 15.15 Pause – besøg poster-/plakatudstillingen 

15.15 - 15.35 Natkirke i Sundby Kirke v. Ulla Bentzen, sognemedhjælper 

15.35 - 15.55 Kulturen i Skt. Matthæus v. Anton Pihl, næstformand i Vesterbro Sogn 

15.55 - 16.15 DinTro – MinTro v. Allan Bäck, medl. af styregruppen for DinTro - MinTro 

16.15 – 16.45 Besøg poster-/plakatudstillingen 

16.45 – 17.00 Afslutning og tak for i dag v. Margrethe Winther-Nielsen 

https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/course/view.php?id=4#section-0
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/course/view.php?id=4#section-1
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=4
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=3
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=1
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=5
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=6
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=7


Samtlige præsentationer 
 

Posternr. i Festsalen Titel 

1 Stressfri i Folkekirken 

2 Kristuskrands-fordybelse i Skt. Jakobs Kirke 

3 Børnenes Katedral og “Børn i kirken” 

4 Natkirke i Sundby Kirke 

5 Kulturen i Skt. Matthæus 

6 DinTro – MinTro 

7 Smågrupper ved Emdrup Kirke 

8 Morgensang i Skelgårdskirken - UDGÅET 

9 Digital gudstjeneste i Skelgårdskirken -UDGÅET 

10 Bibelen 2020 som prædiketekst 

11 Nutidig, nærværende og medinddragende søndagsgudstjeneste 

12 Kristendomskursus i Solvang Kirke 

 

 

https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=4
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=3
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=1
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=5
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=6
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=7
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=8
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=9
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=10
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=12
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=11
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/mod/book/view.php?id=16&chapterid=13

