
Voksenfællesskaber i Folkekirken  
          - Relationsopbygning og samtalerum  

PROGRAM 
10 .00  Ankomst m. kaffe, the og rundstykker  

10.20  Velkomst og introduktion  

10.30  Vuxendialog  

12.15  Frokost  

13.00  Filosofisk Salon, koncept & eksistentiel sam
-  tale  

14.45  Afrunding 

15.00  Tak for i dag 

PRAKTISK 
TIDSPUNKT Torsdag 5. oktober 

STED  Vodskov Kirkecenter (Tidselbakken 2A, 
  9310 Vodskov) 

PRIS  Dagen er gratis 

TILMELDING Senest 15. september til religionspæda
  gogisk stifskonsulent Anna Døssing 
  Gundertoft (kmaal@km.dk) 

Religionspædagogisk udvalg arrangerer nu en ekstra studie-

dag som opfølgning på januars konference om voksenpæda-

gogik. Fra Sensus i Sverige kommer Ingela Bergström med 

konceptet ’Vuxen-dialog’. Ingela Bergstöm fik desværre for-

fald i januar, så vi er glade for at  få en ny mulighed for at 

stifte bekendtskab med denne måde at arbejde på.  

Desuden er der uden tvivl inspiration at hente hos Birgitte 

Kragh Engholm og de Filosofiske Saloner. 

Velkommen til deltagere både fra januars studiedag og nye 

deltagere! 

Vuxendialog 

Ingela Bergström, vuxendi-

alogutbildare och virksam-

hetsutvecklare, Sensus stu-

dieförbund. Vuxendialog är 

en enkel metod för samtal i 

mindre grupper, där del-

tagarne tilsammans taler 

om såväl vardagliga hän-

delser som angelägna livs-

frågor. Vuxendialog används i vitt skilda grupper och i 

oliga sammanhang. I vuxendialog er ledarens viktigaste 

roll at se till att alla får talutrymme och bliver sedda. 

Huvudman för vuxendialog är Sensus studieförbund. 

www.sensus.se/vuxendialog# 

Filosofisk salon  

Fra Sokrates har vi 
lært, at samtalen 
kan sætte gang i re-
fleksionerne og at vi 
alle har potentialet 
for ny indsigt og er-
kendelse i os. I kri-
stendommen og i de 
kristne fortællinger 
finder vi samme po-
tentiale for indsigt  
og erkendelse, når Jesus igen og igen udfolder, 
hvad det vil sige at være menneske. 

Med udgangspunkt i både Sokrates og Jesus, i 
filosofien og teologien satte sognepræst, udvik-
ler og fremtidsforsker Birgitte Kragh Engholm 
sig, for små fire år siden, for at udvikle og re-
lancere den traditionelle sogneaften og voksen-
undervisning.  

Det blev til Filosofiske Saloner på Vesterbro. 

Motiverne var to: For det første at skabe et 
koncept, hvor gæsterne ikke bare kom og blev 
underholdt, for derefter at gå hjem, tænde for 
Deadline og glemme det hele igen. Formålet 
var derimod at få gæsterne til at forholde sig til 
det de hørte. Det andet motiv var at forsøge at 
fremtidssikre den traditionelle sogneaften og 
voksenundervisning, OG få engageret den svæ-
reste målgruppe nemlig de 25-50-årige.  


