
FREDAG DEN 3. MARTS 

Sociale medier i lyset af et kristent 
menneskesyn 

 Uanset, om man har en profil på sociale 
medier som Facebook eller Instagram, så 
præger de sociale medier vores samfund, 
relationer, forbrug, mentale helbred og vores 
unge. Hvad gør sociale medier ved os? Hvad 
driver virksomhederne bag, f.eks. Facebook? 
Og hvordan kan det kristne menneskesyn 
hjælpe os til at navigere i den digitale verden? 

v/ journalist Katrine Vigilius Kjøller-Hansen, 
København 

FREDAG DEN 21. APRIL 

Man siger, at tro kan flytte bjerge, men 
nogle oplever også, at bjerget kan flytte 
troen. 

 Hvad gør det ved vores trosliv - og vores syn 
på os selv og Gud - når vi rammes af livskriser. 
Og hvad har betydning for, hvordan vi kommer 
igennem livskriserne med troen i behold? 

v/ psykolog Irene Aarestrup, Vejle. 

FREDAG DEN 29. SEPTEMBER 

Hvordan kan man være rollemodel for 
børn og unge? 

I mødet med børn og unge optræder vi alle som 
rollemodeller, uanset om det er som forældre, 
familiemedlem eller midt på gaden. Hvilken 
indflydelse har vi og hvordan kan vi bedst 
agere i det. 

v/ Birgitte Mach Hornbæk Jensen, lærer på 
Løgumkloster Efterskole, Christiansfeld.  

LØRDAG DEN 18. NOVEMBER 

Kvindernes dag på LM’s lejrsted. 

Se program på www.soenderjylland.dlm.dk   
Arrangør: LM-Sønderjylland 
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PRAKTISK INFO: 

Tidspunkt: Kl. 19.00 – ca. 21.30 
 
Sted: Luthersk Missions Hus, Stegholt 27, 6200 
Aabenraa. 
 
Tilmelding: Lisbeth Refslund-Nørgaard 
E-mail: lr@hotmail.dk 
Mobil/SMS: 5086 9802 
 
Kursusafgift: pr. aften 60 kr. inkl. afsluttende 
traktement. Betales kontant eller via MobilePay til 
5086 9802, Lisbeth.  
 
Målgruppe: Kvinder med lyst til foredrag, debat, 
eftertanke, small talk, hygge og selskab. Vel mødt – 
ta’ gerne andre med! Det er også for din nabo eller 
arbejdskollega. Sæt x i kalenderen allerede nu. 
 
Arrangør: Luthersk Mission, Aabenraa 
Lisbeth Refslund-Nørgaard – 5086 9802 
Anne-Grete Just Hansen – 6176 0186 
Maja Lis Birkmose – 2966 6296 
Margrethe Appel Munk – 4088 7917 
Mai-Britt Sode-Larsen – 2618 5848 
Carina Nørrelykke Nielsen – 2680 9953 
 
 
 
 
 
 

KUN FOR KVINDER 

KVINDER I FOKUS 

 

Kan du blive klogere på livet og  
samtidig hygge dig? 

Velkommen til spændende og udfordrende 
foredrag med afsæt i kristen tro og etik. 

 

ÅR 2023 
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