
MØD DIN NABO!

Det er overskriften på et nyt initiativ, som vi gerne vil invite-
re jer til at deltage i. Mange af vores naboer og medborgere 
er ikke født og opvokset i Danmark. De er måske kommet 
hertil som flygtninge eller for at studere eller arbejde. 

Med initiativet ”Mød din nabo!” vil vi opmuntre jer til at 
banke på hos naboen og opleve fællesskab på tværs af 
kulturer og traditioner. Måske kan I hjælpe hinanden? Må-
ske kan I sammen få nogle gode oplevelser eller en sam-
tale om liv og tro? Måske kan du smage en ny lækker ret 
eller spændende te?

LÆS MERE

På Viborg Stifts hjemmeside kan I hente plakat og flyer i 
pdf-format. I kan også hente statistisk materiale over be-
folkningssammensætningen i jeres sogn og provsti.

I finder det her:
https://viborgstift.dk/stiftet/stiftsudvalg/oekume-
ni-mission-og-religionsmoede/ressourcer

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål til initiativet. Vi hå-
ber, at der venter jer mange gode timer og nye venskaber! 

”Hellere en nabo i nærheden end en bror langt borte”
(Ordsprogenes Bog 27,10)
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SÅDAN ER I MED
Det er let at være med – og det koster jer ikke 
noget. I kan deltage på disse måder:

• Hæng en plakat op
Sammen med dette brev modtager I tre plaka-
ter, som I fx kan hænge op i kirkens våbenhus.

• Del flyers ud
I får sammen med brevet en stak flyers, som I 
kan dele ud eller lægge frem. 

• Omtal initiativet
Nævn ”Mød din nabo!” under gudstjenesten, i 
kirkebladet, på hjemmesiden eller på Facebook.

• Del de gode historier
Send os gode oplevelser fra mødet med din 
nabo, så vi kan give dem videre til inspiration. 
Skriv til stiftspræst Peter Fischer-Nielsen på 
pfn@km.dk. Eller del dem selv på de sociale 
medier under #møddinnabo
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