
Endags studietur til København Fredag d. 16. marts 2018 

Religionsmøde i Teori og Praksis 

Migranterne og flygtningene - hvem er de? Hvorfor kommer de? Hvordan møder vi dem? Hvordan integrerer vi 

dem? Hvad er deres kulturelle baggrund? 

Tag med på en endags studietur til hovedstaden og hør om disse udfordringer, som vore menigheder og i det he-

le taget samfundet står over for. 

De fleste asylansøgere kommer fra Mel-
lemøsten og det nordlige Afrika og er over-
vejende muslimer. Derfor er denne tur 
specielt møntet på religionsmødet med 
muslimer. 
Undervejs i bussen fortæller vi lidt om Mel-
lemøsten og Nordafrika samt om forskelli-
ge muslimske sekter m. m. og vi giver en 
vurdering af religionens betydning for de 
aktuelle konflikter. 
Turen koster kun 400 kr. inklusive bus-
transport, formiddagskaffe i bussen,  fro-
kost samt middag på restaurant ÔZ Konya 
Kebab, som har en buffet  med mange mel-
lemøstlige specialiteter. 
Afgang fra Tinghallen Viborg kl. 7:00 
Ankomst Tinghallen kl. ca. 22:00 
Tilmelding: Viborg Stift kmvib@km.dk eller 
Karin A. Vestergaard keav@km.dk 
Senest 9. marts 

Tidsplan: 

Afgang Tinghallen   7:00 

Opsamling Pårup Kro   7:20 

Mødestedet Danmission 

Valdemarsgade, København 

11:30 

Frokost 13:00 

Dansk Islamisk center 14:00 

Imam Ali Moske 16:00 

Middag restaurant ÔZ Konya Kebab 17:15 

Afgang København 18:00 

Ankomst Viborg  Ca. 22:30 

Mødestedet Danmission 

Kl. ca. 11:30 

Vi møder Thyra Schmidt, der er 

daglig leder af mødestedet. 

Hun fortæller om religionsmøde 

på gadeplan. 

Dansk Islamisk Center 

Kl. 14:00 

Samtale mellem imam Naveed Baig og 

generalsekretær i Dansk Missionsråd 

Jonas Adelin Jørgensen 

Tema: religionsmøde på nationalt plan 

Imam Ali Moskeen 

Kl. 16:00 

Vi besøger den shiitiske moske i Københavns 

Nordvest kvarter.  

Vi får en rundvisning og en kort orientering 

Deltagere: minimum 30 maksimum 50 

Det er muslimsk skik og brug, at man går ind i bevæger sig i moskeer på 

strømpesokker, så vi anbefaler praktisk fodtøj man hurtigt kan få af og 

på. 

 

Arrangør: Stiftsudvalget for Mission, økumeni og religionsmøde 

Viborg Stift 
Domkirkestræde 1 

8800 Viborg 

Stiftsudvalget for Mission, Økumeni og Religionsmøde 
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