INSPIRATIONSDAG
For præster og andre interesserede

FRELSENS ARBEJDE

– om det hellige almindelige liv

Onsdag den 13. marts 2019
kl. 11.30 - 15.00
i Allehelgens Kirke

Allehelgens Kirke
Ungarnsgade 43
2300 København S
- lige ved Lergravsparken st.

INSPIRATIONSDAGENS PROGRAM

11.30
12.15
12.30
13.15
13.45
14.15
14.45

Drop in og let frokost
Velkomst. Salme og tekstlæsning
Oplæg til inspiration
Individuel refleksion og refleksion i små grupper
Pause og networking
Refleksion - Hvad kan vi tænke og gøre på nye måder?
Afslutning. Salme og tekstlæsning

Af hensyn til traktement beder vi om tilmelding til inspirationsdagen.
Se nærmere oplysninger på bagsiden.

ORD OM DAGEN...
Hvordan være kirke anno 2019?
Hvordan kan den ny-åndelige søgen og stræben efter
helhed være med til at belyse aspekter i Jesu lære og den
kristne spiritualitet?
Hvordan finde balancen mellem frelsen af nåde og det
åndelige arbejde.
Hvilke sider af Jesu lære og Luthers teologi er glemt
og måske gemt?

OPLÆG TIL INSPIRATION
Niels Viggo Hansen

Filosof, ph.d., forsker i meditation og
gruppedynamik ved AU

STRÆBEN OG GIVEN SLIP
i østlig og vestlig spiritualitet
Kan buddhismen hjælpe os tilbage på sporet
af spiritualitetens hverdagsliv?  
Er tidens voksende kultur af spirituel praksis
relevant for kirken?
Anders Laugesen

Teolog og programmedarbejder

TREENIGHEDENS BLIK
i mødet med den anden
Tanker om livspraksis og samtaler i mødet
med mennesker, der har en anden
livsforståelse.

Martin Herbst

Sognepræst, underviser og forfatter;
martinherbst.dk

ÅNDELIG DOVENSKAB
Verdens største problem
– også folkekirkens!
Døden kommer indefra!

Tilmelding:
Tilmelding sker til Anton Pihl
senest fredag den 8. marts 2019
på antonkristianpihl@gmail.com

’Frelsens arbejde - om det hellige almindelige liv’
En inspirationsdag arrangeres af
Arbejdsgruppen ’Folkekirken og den åndeligt søgende’
under Københavns Stift
Udvalget består af:
Anton Pihl, formand for Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde
Lene Skovmark, Sognepræst og underviser, aabentland.dk
Niels Underbjerg, Sogne- og Stiftspræst
Lene Suh Nicolaisen, Cand Theol og retræteleder
Line Bønding, Sognepræst

Forsidefoto /gennemgående foto: Lene Suh Nicolaisen

