
Netværksdag ”Børnene og Paulus”
Læsningen af ”Den nye Paulus” har betydning for, hvordan vi i kirken taler med børnene om kristendom. 
For Paulus var kærligheden fundamental. Kom og vær med til en dag, hvor vi diskuterer de vigtige
spørgsmål om identitet, kærlighed og børns livskundskab.
 
PROGRAM: 

8.45: Drop ind til kaffe og croissanter
9.00: Velkomst / Præsentationsrunde

9.15: Paulus’ filosofiske forståelse af identitet og kærlighed v/ Troels Engberg-Pedersen, professor 

i   Det Ny Testamentes eksegese. Paulus har spillet en central rolle for tænkningen i vores del af verden. 
Løsrevet fra den kristne ramme, som han befinder sig i, giver han løsninger på problemer, vi også står 
med i dag.

10.00: Pause
 

10.10: Ind i en kærlighedshjerne – teologisk fundament for Børnenes katedral v/ Lisbet Kjær Müller, 

tidligere præst ved Lindevang Kirke. Tro, håb og kærlighed har med erkendelse at gøre. Paulus vidste ikke 
noget om hjernen, men havde han vidst det, ville han have skrevet hjerne i stedet for hjerte.
Alle mennesker har en reptilhjerne, det ved børnene godt. I kirken opbygger vi en kærlighedshjerne. 

10.55: Pause
 

11:05: Børnene er det vigtigste v/ Steen Hildebrandt, professor emeritus, adjungeret professor, PhD. 

Børns opvækst i hjem, daginstitution og skole er afgørende for børnene og for samfundets udvikling. 
Verden er på vej ind i den antropocæne epoke, menneskets epoke; mennesket har et stort ansvar for
planeten Jordens udvikling. Hvordan danner og uddanner vi de kommende generationer til at tage dette 
ansvar på sig? Hvad er vores rolle og ansvar som voksne?
11.50: Fælles drøftelse –hvordan formidler vi Paulus’ tanker til børn?
 
12:10: Opsamling og afrunding
12.15: Sandwich og vand to go

HVORNÅR 
Torsdag d. 22. oktober kl. 8.45 - 12.15

HVOR
Sankt Andreas Kirke, Gothersgade 148,
 1123 København K

Netværksmødet er målrettet alle faggrupper i 
folkekirken på tværs af stifter. 

Arrangør:
Religionspædagogisk udvalg i Københavns Stift
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Annette Molin Brautsch amsc@km.dk / 30282021


