Tirsdag 14. maj 2019 kl. 19:30

Dina Al-Erhayem: Livsvalg
- om vejen fra ateist til troende
Missionshuset Ansgar
Dambakken 8, 3460 Birkerød.
Velkommen til et spændende møde
med skuespiller og TV-vært Dina AlErhayem. Mens hun var vært på DRserien ”Dinas Dates”, oplevede Dina
Al-Erhayem et vendepunkt i sit liv. ”Jeg
var ateist, men trådte ind i en kirke, foldede mine hænder og
bad Jesus Kristus om at give et tegn, hvis han altså
eksisterede. At der kom et tydeligt svar tilbage og fortsat gør,
er mit livs største overraskelse”, siger Dina Al-Erhayem.
Dina Al-Erhayem har arbejdet som vært på DR2´s serie
”Univers” om tro og etik og senere på DK4, hvor hun har
interviewet forskellige danskere om deres tro og livssyn,
heriblandt Niels Hausgaard og folketingsmedlem Ida Auken.
Sommeren 2018 var Dina aktuel med tros-serien ”Livsvalg”.

Netværk Øresund

Velkommen til sæson 2018-19
Velkommen til en ny sæson i KLF, Kirke & Medier Netværk
Øresund. I denne folder har vi samlet informationerne om
arrangementerne i vort netværk for sæson 2018-19.
Der vil ikke blive udsendt brev-invitationer til de enkelte
arrangementer, men vi vil benytte os af e-mail-påmindelser.
Desuden henviser vi til netværkets hjemmeside og til
kalenderen i medlemsbladet Kirke & Medier.
Gem denne brochure – alle er velkomne til vore
arrangementer, lige meget hvor de foregår.
Bemærk, at flere af vore arrangementer
kræver tilmelding.
Bemærk, at vort første arrangement er
mandag d. 17. sept., og der er
tilmeldingsfrist mandag d. 3. sept.!

Bestyrelsen for Netværk Øresund
Esther Schultz Nielsen (formand), Susanne Chordt Hansen
(næstformand), Svend Laursen (kasserer), Ulla K. Petersen
(sekretær), Mona Bechmann, Philip Palmer Jørgensen, Bo
Torp Pedersen.

Brug reagér-skemaet på klf.dk, når du har ris eller ros vedr.
radio og TV. Bestil lands-e-nyhedsbrevet på info@klf.dk
Dette er netværkets egen hjemmeside
http://www.filmorientering.dk/KLF-Oresund.htm

Mandag 17. sept. 2018 kl. 16:30

Besøg i Sankt Ansgars Kirke
Bredgade 64, 1260 Kbh. K
Sankt Ansgars Kirke er den romerskkatolske domkirke i Danmark. Den
ligger lige ud til den travle Bredgade
midt i København. Menighedsrådsformand Ulla Elmquist fortæller om
kirkens historie i Danmark og viser
os rundt. Cirka kl. 18 spiser vi på en
nærliggende restaurant. Pris: 250 kr.
pr. person (inkl. mad og 1 drik).
Kom i god tid. Tilmelding senest mandag d. 3. sept. til Svend
Laursen på svend.laursen@tdcadsl.dk, tlf. 2533 1748.

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 19:30

Mød Nanna Forum Dideriksen
Glimt, Græsted Hovedgade 34b, 3230 Græsted
”Nanna – én af Jesus unge soldater”:
Nanna Forum Dideriksen er én af de fire
unge, der var med i DR3 serien ”Jesus
unge soldater” i foråret 2018. Her fulgte
man hende på rejsen, hvor de leverede
bibler til kristne i Mellemøsten, men
også hendes hverdag i Danmark.
Hvordan var det at genopleve det hele
på TV? Kom budskabet frem? Hvordan
har reaktionerne været efterfølgende?
Til daglig arbejder Nanna Forum Dideriksen som ungdomskonsulent for IMU i Århus.

Mandag 18. marts 2019 kl. 18:00

Netværkets årsfest i Hillerød Kirkes
lokaler, Østergade 12, 3400 Hillerød.
Kirke- og kulturminister Mette Bock
taler. Emnet har sin baggrund i det
indgåede medieforlig.
Aftenen indledes med fælles spisning
kl. 18:00 og fortsætter kl. 19:00 med
Mette Bock. Efterfølgende debat.
Desuden er der kaffebord og
generalforsamling for netværket.
Samlet pris 60 kr. - kun kaffe 20 kr.. Tilmelding til den fælles
aftensmad er nødvendig – senest mandag d. 11. marts til
formand Esther Schultz Nielsen på estniel@webspeed.dk /
tlf. 4919 3587 - eller Mona Bechmann på monatage@mail.dk
/ tlf. 4830 3836 / 2991 2604.

Mandag 1. april 2019, kl. 16:30

Besøg på Sankt Lukas Stiftelsen
Bernstorffsvej 20 C, 2900 Hellerup
Søster Kirsten Guttmann viser os rundt på
Stiftelsen, som også rummer et museum og
en kirke. Stiftelsen har og har haft mange
forskellige opgaver. Vi mødes ved hovedporten. Efter besøget bus 21 eller bil ad
Tuborgvej til restaurant på Strandvejen.
Pris 250 kr. pr. person. Tilmelding senest mandag d. 18.
marts til Bo Torp Pedersen på botorpp@outlook.com / tlf.
2572 0433 – evt. personligt ved årsfesten.

