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       VOK SE N - A R B E J DE

Landsdelsstævne for kvinder 2023 i Hjørring

Lørdag den 11. marts 2023 
i Bistrupkirken . Ringvejen 7 . 9800 Hjørring

Kvindel ig t

Tema: Del med andre



Tema: Del med andre
Kl.  9.00  Drop ind og morgenkaffe m/brød

Kl.  9.45  Velkomst

Kl.  10.00   Signe Malene Berg: Skyd på Gud! Om at dele ansvaret med Gud
  Undervejs holdes en kort pause

Kl.  11.30  Frokost

   Salg af blomster og bortlodning. Overskuddet går til KFUK’s 
sociale arbejde ”Reden”.

Kl.  13.00  Sabrina Brorson: ”Ægte taknemmelighed” 

Kl.  14.30  Kaffe – og udtrækning af gevinster

Kl.  15.15   Kort gudstjeneste  
– som afslutning på stævnet  
v/ sognepræst Birte Maarup Iversen

I Bibelen taler Jesus om, at vi skal være ligesom et lille barn for overhovedet at kom-
me ind i Guds rige. Det er faktisk ret voldsomme ord, hvis vi tager dem for pålyden-
de. Vi kommer slet ikke ind i Guds rige, hvis ikke vi er ligesom barnet. Men er vi så 
også det, ligesom børn, i vores tro? Og hvad vil det egentlig sige at være ligesom et 
lille barn? Det handler om at turde stole på, at Gud gør sit arbejde, ligesom vi gør 
vores. Det handler om at turde dele ansvaret med Gud i stedet for at tage alt på sine 
egne skuldre, fordi man ikke rigtig stoler på, Gud kan finde ud af tingene.
Natkirkepræst Signe Malene Berg vil komme med sine refleksioner og tanker over 
bibelordene, som er så centrale for, hvad kristendommen er og for, at troen kan 
virke som en ressource i vores liv.

- og om hvordan vi aktivt kan arbejde med det. Hvad hjertet er fyldt af, løber mun-
den over med, og det er det, vi deler med andre.

Sabina Bror-
son er 47 år 
og bor i Ran-
ders. Hun 
er akademi-
merkonom 
indenfor 
ledelse og 
læser til psy-
koterapeut. Til daglig arbejder hun 
som koordinator og foredragsholder. 
Hun er gift med Henri og tilsammen 
har de 6 voksne børn og en sviger-
søn. Hun vil tale om ”Ægte taknem-
melighed” og om hvordan vi aktivt 
kan arbejde med det. Hvad hjertet er 
fyldt af, løber munden over med og 
det er det, vi deler med andre.

Signe 
Malene 
Berg er 
natkir-
kepræst i 
Vor Frue 
kirke, 
Køben-
havns 
domkirke, der arbejder kreativt og 
afsøgende indenfor kunst, kirkerum 
og kristendom. Hun er formand 
for Forfatterskolen PS! Skolen for 
Litteratur og Mental sundhed, der 
tilbyder skriveforløb for psykisk 
sårbare. Hun er leder og udvikler 
af Natkirkens Litteraturskole, der 
gennem skrivekurser og guidede læ-
segrupper får mennesker til at finde 
og formulere egne og fælles ord for 
det ordløse, for eksistens, tro og ånd. 
Signe Malene Berg er formand for 
Menighedsplejen Vor Frue Sogn og 
i bestyrelsen i den erhvervsdrivende 
fond Creative Business Network, der 
støtter startups indenfor de kreative 
erhverv. Desuden medinitiativta-
ger til Operation Julegaveregn - en 
indsamling til fordel for julegaver til 
anbragte børn på døgninstitutioner. 
Signe Malene Berg er fast klumme-
skribent på Familien Journal samt 
bidragyder og forfatter til en række 
bøger om bøn og kristen trospraksis.

Birte 
Maarup 
Iversen, 
sognepræst 
i Bistrup-
kirken


