
  
Hvem er Jakob Svendsen?: 

Jakob er stand-up komiker og har optrådt 

med sit show ”kristen i krise”.  Det er et show 

hvor han taler ind i hverdagen og er på den 

måde vant til at bruge humoren til at 

komme ud med sit budskab. Så er han 

gymnasielærer og har læst Cand. Scient. Han 

er gift og er også far. I 2010 vandt han også 

Danish Open i stand-up. 

Benjamin Abana er kristen og anerkendt 

graffiti kunstner og kunstner. Han er kendt 

for sine offentlige graffiti og portrætter.  

 

P rogram for dagen: 

14:15 – Indledning og velkomst  

14:30 - Hvad er en indledning /andagt? Oral Shaw vil tale om sin 

teoretiske og personlige erfaring. Hvordan kan man appellere til hinanden 

vha. visuelle virkemidler?   

15:15 - Kaffe pause. 

15:45 - Workshops, valgfrie: Ved tilmelding skrives hvilken workshop du 

vil deltage i. 

1. Lav en indledning/andagt til et kommende arrangement eller klub 

aften og få hjælp og vejleding.  

2. Har du en andagt/indledning med, så få den evalueret og få 

yderlig inspiration. Måske bliver der mulighed for at optage din 

andagt på video. Bliv udfordret på nogle nye virkemidler. 

3. Den gode historie, en workshop om at gøre fortællingen 

nærværende for tilhørerne.   

16:30 - Jakob Svendsen + Benjamin Abana fortæller om hvad han 

signalerer og hvem han snakker til. Hvad vil det sige at være kunster og 

være kristen. Skal vi have mere standup i vores indledninger/andagter? Er 

livet underholdende? 

17:20 - Afslutning og mulighed for at spise med i byen på egen regning. 

Skriv gerne i tilmeldingen om du vil spise med.  

Målgruppe for dagen: Kirkelige organisationer, FDF, IMU, KFUM og K, KFS, 

DFS, genbrugsbutikker, menighedsråd, kirkelige ansatte osv. 

 

Oral Shaw er 

ungdomspræst i Sct. 
Olai kirke i Hjørring. 
Han arbejder meget 
sammen med sine 
konfirmander og er 
bl.a. på turné med en 
ungdomsgudstjeneste 
med DJ osv. I 
øjeblikket.  

Temadagen koster 50 kr. Betales på selve dagen eller overføres til: regnr. 9028 

kontonr. 1600115908. 

Send din tilmeldingen til jakob@nordhansen.dk eller tilmeld dig på kirkekontoret.      

SU. Den 24 marts.   
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