
Invitation
MØDET MED VORE 

NYDANSKE MEDMENNESKER

Arrangementet er gratis

Sted:   Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding
Tidspunkt:  Onsdag den 14. november 2018, kl. 17-21
Tilmelding:  Senest den 7. november på Stiftets hjemmeside: https://www.haderslevstift.dk/tilmelding

PROGRAM:

17.00:  Gudstjeneste v. biskop Marianne Christiansen 

17.45:  Spisning

18.30:   Visning af filmen ”#JegErDansk” med kommentarer af Alex Sabour. 
 

Den 7. februar 2017 fremsættes et forslag i folketinget, hvori der står: ”Det er Folketingets opfat-
telse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark”. ”#JegErDansk” er Gorilla 
Medias svar på dette, for hvornår er man dansk og hvornår er man ikke? Filmen udfordrer hvor-
dan man italesætter ”danskhed”, og de konsekvenser den retoriske brug kan efterlade. 
 

Alex Sabour er Creative Director i Gorilla Media, som har produceret filmen. 
 

#JegErDansk blev set mere end 1.5 million gange indenfor 24 timer, og har fået over 10million+ 
visninger. Filmen har vundet 14 priser, bl.a. en Social Buzz Award for Best Viral Campaign i 
London og en Shorty Award i New York.  

19.00:   Oplæg v/Malene Fenger-Grøndahl om integration, flygtninge og diakoni.   
 

Malene Fenger-Grøndahl er journalist, forfatter og foredragsholder om integration, flygtninge, 
kultur-og religionsmøder mv. Hun har bl.a. udgivet ”Venligboerne – historien om en bevægelse” og 
er hovedkraften i forfatter- og foredragsfirmaet Textur. Malene Fenger-Grøndahl er også forfatter 
til jubilæumsbogen om KK’s 100 år i Aarhus “1918-2018, Kirkens Korshær i Smilets By”. 
 

”Hav altid den dybeste respekt for Guds mysterium i et andet menneske” (zen-inspireret kristen 
præst i Japan). Som forfatter, foredragsholder, medmenneske og medborger forsøger jeg at efter-
leve vise ord som disse. Positiv nysgerrighed over for verdens mangfoldighed og respekt for men-
neskers mange nuancer og sammensatte identiteter er nogle af ledetrådene i mit arbejde, siger 
Malene Fenger-Grøndahl.

19.30:  Spørgsmål og kaffe. Samtale i grupper, ledet af Malene Fenger-Grøndahl

20.30:  Opsamling

Målgruppe: Dem som er optaget af folkekirkens diakoni og møde med andre religioner (f.eks. 
kirkekultur-medarbejdere, præster, menighedsrådsmedlemmer og frivillige)– og dem som er 
optaget af kulturmødet med nye danskere og evt. er engageret i andre frivillige organisationer.

Venlig hilsen
Udvalget for Folkekirke og Religionsmøde samt Diakoniudvalget i Haderslev Stift

https://www.haderslevstift.dk/tilmelding

