ÅRSMØDE
FORÅR 2019

Mands Minde-foredrag
v. Jens Ole Christensen

Information om DBI
8. april 2019 kl. 19-21
på Dansk Bibel-Institut

Dansk Bibel-Instituts årsmøde
Kære ven af DBI
Du inviteres hermed til DBIs årsmøde, som indledes med et spændende foredrag ved Jens Ole Christensen, sognepræst i Fredens-Nazaret Sogn. Efterfølgende vil der være årsmøde med indlæg af DBIs formand, af rektor Børge
Haahr Andersen og af en studerende samt fremlæggelse af regnskabet ved
sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen.

FOREDRAG
Mands Minde foredraget ved Jens Ole Christensen er et tilbageblik på 9 år for
LTC og nogle strejftog til begivenheder, som aktualiserede hans oplevelser de
år. Om foredraget siger han selv:

”Mands minde” er en tradition, der stammer tilbage fra
Grundtvig: At fortælle nyere (kirke)historie ved at fortælle den personlige vinkel.
Det handler om at fortælle den store historie i den lille.
Jeg vil denne gang koncentrere mig om de år, hvor jeg
var ansat i Kristeligt Forbund for Studerende – især mine ni år på ledertræningscentret – men også pege på
personer og tendenser, der prægede perioden.
På en måde bliver dette også DBI-historie, fordi KFS og
DBI var så meget viklet ind i hinanden i de år.”

Vi håber, at så mange som muligt vil deltage på vores årsmøde. Vi glæder os til
at se dig.

Hjertelig velkommen!
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PROGRAMMET

19:00

Mands Minde foredrag v/Jens Ole Christensen, sognepræst ved Fredens -Nazaret Sogn

20:00-20:15

Kort kaffepause

20:15-21:00

DBIs årsmøde - fire korte oplæg:
Hvor er DBI på vej hen?
v. DBIs formand
Hvorfor læse teologi? Og hvorfor vælge DBI?
v. en studerende
Samarbejdet med FUIC og nyt samarbejde med MF.
Hvad vil dette samarbejde betyde for undervisningen?
v. rektor Børge Haahr Andersen
Fremlæggelse af årsregnskab
v. sekretariatsleder Ellen Lodahl Pedersen
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PRAKTISK

TILMELDING
dbi@dbi.edu eller dbi.edu.
STED
Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33, 6. sal
2300 København S
Tlf.: 33 13 55 00
TRANSPORT
Bus 250 S fra Hovedbanegården (stoppested Kigkuren)
Metro (Islands Brygge)
FIND VEJ
http://dbi.edu/dbi/kontakt/find-vej/

ÅRSMØDE

8. APRIL 2019

