
Mød verden!

14. - 19. juni 2020



 Program

 SØNDAG 14. JUNI
	16.00	 Ankomst,	indkvartering	og	kaffe	|	te
 18.00 Middag
	19.30	 Velkomstaften
	21.30	 Kaffe	/	te

 MANDAG 15. JUNI
 9.00 Morgensamling
 10.00 Religionsmøde og dialog i Danmark
	 	 Nicolaj	Stubbe	Hørlyck,	ungdomspræst	i	Brorson	Kirke	og	tidligere	
  udsendt af Danmission og en deltager fra Brorsons kirkes netværk på 
  Nørrebro 
 15.00 Danmissions møde med verden i fremtiden, 
	 	 ved	Kristian	Sloth	Petersen,	generalsekretær	i	Danmission
 19.30 Caféaften	med	netværkskonsulent	i	Danmission	Amalie	Ehmsen	m.fl.

 TIRSDAG 16. JUNI 
 9.00 Morgensamling 
 10.00 Fred mellem folk – Danmissions arbejde med fredsskabende 
  teknologiske løsninger,	ved	Christina	Dahl	Jensen,	Senior	Innovation	
  Advisor i Danmission.
 15.00 Mit møde med verden	ved	Ida	Kongsbak,	tidligere	sognepræst	i	
	 	 Avedøre	og	tidligere	udsendt	af	Danmission	til	Tanzania	
 19.30 Caféaften med sangskriver Arne Andreasen

  ONSDAG 17. JUNI
 9.00 Morgensamling ved	tidl.	International	chef	i	DUF	og	tidl.	medlem	af
	 	 Danmissions	bestyrelse	Gunvor	Bjerglund	Thomsen	
 10.00 Tur til Lolland
	 	 Besøg	i	Maribo	Domkirke,	hvor	Anne	Birgitte	Reiter,	domprovst	og	
	 	 medlem	af	Danmissions	bestyrelse,	vil	vise	os	rundt	og	tage	os	med	til	
	 	 Pilgrimscenteret	og	fortælle	os	om	pilgrimsbevægelsen.	Frokost	i	det	
  grønne. 
	 	 Vi	fortsætter	til	Kragenæs	på	Lolland	og	går	en	kort	tur	til	Dodekalit-
	 	 ten,	hvor	vi	holder	en	kort	pilgrimsandagt	inden	vi	kører	tilbage	til	
  Emmaus.



Dodekalitten

 18.00 Middag
 19.30 Aftensang i Haslev Kirke 
	 	 ved	Ole	Bjerglund	Thomsen,	sognepræst	i	Haslev

  TORSDAG 18. JUNI
  10.00 Gæstfrihed, Den fremmedes velsignelse 
  ved	Niels	Nymann	Eriksen,	indvandrerpræst	og	forfatter	og	Nargiz	
  Galib Andersen, kunstner og illustrator
 15.00 Værkstedsgrupper
  1. Brocher eller butterflies, redesign	med	Petre	Stigsen	
  2. Tapas og drømmekøkken med Niels Jørgen Hansen
  3. Kunst med udsyn, akvarel	med	Birgit	Pathuel
  4. Pilgrimsvandring med Tom Bangslund Hansen
   Husk at tilmelde dig til den gruppe du ønsker at deltage i!
 19.30 Himlen og Jorden må Feste, 
	 	 Verdensmusik	med	kirkemusikere	Betty	og	Peter	Arendt

	 	 FREDAG	19.	JUNI
 10.00 Verdensmålene og os	v/	Birgitte	Thyssen,	tidligere	sognepræst	og	
	 	 senior	konsulent	ved	Folkekirkens	Nødhjælp

	 	 Kurset	slutter	med	frokost.
  TILVALG: Kl. 14.00.  Tur til Skovtårnet, Camp Adventure ved 
  Gisselfeld. Pris 150 kr., som betales på turen. 



Mød

Nicolaj Stubbe Hørlyck
Kristian	Sloth	Petersen
Amalie	Ehmsen	
Christina	Dahl	Jensen
Ida Kongsbak
Arne Andreasen
Gunvor	Bjerglund	Thomsen
Ole	Bjerglund	Thomsen,	
Anne	Birgitte	Reiter
Niels Nymann Eriksen
Nargiz	Galib	Andersen
Birgit	Pathuel
Betty	og	Peter	Arendt
Birgitte	Thyssen



Tilmelding til Mød verden, uge 25   2020
på EMMAUS - galleri og kursuscenter

Navn

Adresse 

Postnr. By 

Telefon Mobil 

Mail 

Indkvarteres evt. sammen med 

Angående kost: a Vegetar a Diabetiker a Glutenallergiker a Mælkeallergiker 

Vælg værksted: a Brocher... a Tapas...a Kunst... a Pilgrimsvandring

Jeg tilvælger Tur til Skovtårnet fredag den 19. juni a

a Er medlem af Venneforeningen: medlemsnummer

a Ønsker medlemsskab af Venneforeningen (kr. 200 / år)

Dato Underskrift 

Valg af indkvartering

a Overnatter hjemme kr. 2.950

a Hovedbygning - dobbeltværelse kr. 3.450

a Hovedbygning - enkeltværelse kr. 3.950

a Dobbeltværelse med eget bad og toilet kr. 3.730

a Enkeltværelse med eget bad og toilet kr. 4.375
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Praktiske oplysninger

Når tilmelding er modtaget fremsendes bekræftelse med opkrævning på forskud kr. 
1.500 pr. deltager samt opkrævning på restbeløb. Forskudet forfalder 8 dage efter 
modtagelse af opkrævning, restbeløb 4 uger før kursusstart. Forskud og restbetaling 
refunderes ikke. Der kan tegnes en afbestillingsforsikring gennem Europæiske. 
Pris 6 % af kursusprisen.

Prisen inkluderer sengelinned og håndklæder. Er der ikke flere værelser af den øn-
skede slags, får du besked om det og mulighed for at vælge en anden type. Ca. 10 
dage før kursets start modtager du et brev med praktiske oplysninger. 

kurser 2020

uge 2 Kvindesalonen (9. - 12. januar) 

uge 3 Syng for livet! (INTENSE) (16. - 19. januar)

uge 7 Syng for livet! (gospel) (9. - 15. februar)

uge 11 Kreativt kursus (8. - 14. marts)

uge 22 Så syng da Danmark! (24. - 30. maj)

uge 23 Venne- og elevfest (6. - 7. juni)

uge 30 Kreativt kursus (19. - 25. juli)

uge 31 De store fortællinger |  Akvarelmaleri (26. - 31. juli)

uge 32 Sommerhøjskole for børn & bedsteforældre (3. - 7. august)

uge 33 Pilgrimsvandringer (9. - 14. august)

uge 41 Ind i Bibelens bøger (5. - 8. oktober)

uge 42  KreaCamp (11. - 14. oktober)

uge 43 Samtalekupeen (22. - 25. oktober)

uge 45  Kreativt kursus (1. - 7. november)

uge 47 Emmaus-mødet (20. - 22. november)



Yderligere info
DANMISSION: 
Tom Bangslund Hansen T: 41 999 330 

EMMAUS
- galleri & kursuscenter
Højskolevej 9, 4690 Haslev
Tlf. 5443 5433
mail: emmaus.haslev@gmail.com
www.galleri-emmaus.dk

  Dagsrytme
 
 8.00 Morgenmad
 9.00 Morgensang
 10.00  Formiddagsoplæg
 12.00 Frokost
 14.00 Kaffe | te
 15.00 Eftermiddagsoplæg
 18.00 Middag
 19.30 Aftenprogram
 21.30 Kaffe | te

Mød verden...

kursuslederne Tom Bangslund Hansen, Thyra Smidt, Niels Jørgen Hansen, Petre Stigsen, og Preben Andersen.

Ugen er for dig, der vil møde verden gen-
nem personlige beretninger fra hele ver-
den.  Ugen er for alle interesserede, uanset 
om du kender Danmission eller du ”bare” 
ønsker at vide noget mere om den verden, 
du er en del af. Programmet udfyldes af 
mennesker, som kommer med deres per-
sonlige beretninger, vinkler på Danmissi-
ons arbejde ude i verden og perspektiver 
på, hvad det betyder for dem at være i en verden, hvor mødet mellem men-
nesker fra forskellige folkeslag og kulturer,  er det, der binder os sammen.

Velkommen til en uge fyldt med godt samvær, spændende fortællinger, fæl-
lessang, musik, kreative indslag og inspirerende ture ud i det sjællandske 
landskab.
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