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Charlotte Rørth og  
Thomas Reinholdt Rasmussen 



 

 

 
Journalist og forfatter Charlotte Rørth er bl.a. kendt for  
sine to bøger ”Jeg mødte Jesus”, hvori hun beretter om sit 
forunderlige og uventede møde med Jesus,  og ”Vi mødte 
Jesus – og hvad kommer det andre ved?”. I den sidste 
fremlægger hun andres spirituelle oplevelser, som de ofte 
har holdt hemmelige gennem mange år. Desuden indgår 
der i bogen interviews med forskere fra naturvidenskab 
og humaniora.  
 
Nordjysk kirkedag består af to foredrag fulgt op af diskus-
sion og debat. I det første får Charlotte Rørth ordet, og i  

 



 

 

 

det andet vil provst Thomas Reinholdt Rasmussen  
under titlen ”ordet, erfaring og åbenbaring” udfordre 
både hende og os til en overvejelse om, hvad vi stiller op 
med sådanne oplevelser i et fællesskab, i kirker, menig-
heder og i det hele taget, når vi er flere sammen om at 
dele troen uden at have haft de samme erfaringer. 
 
Sidst på eftermiddagen leder organist Jens Mathiasen og 
guitarist og metodistpræst Mark Lewis os i fællessang af 
nyere salmer. 

 



 

Nordjysk kirkedag 

Vi mødte Jesus – kan det bruges til noget? 

Lørdag den 21. april kl. 10-16 

 

Nordjysk kirkedag er et økumenisk arrangement, dvs. at det er et 

samarbejde henover kirkegrænser. Arrangørerne kommer fra  

Folkekirken, Baptistkirken, Metodistkirken, Den katolske Kirke og 

Missionsforbundet. 

 

Omtrentligt program: 

10. 00 velkomst 

Ca. 10.15 oplæg ved Charlotte Rørth 

Ca. 12 frokost med musikindslag 

ca. 13 oplæg ved Thomas Reinholdt Rasmussen og optakt til debat 

Ca. 14 samtale mellem Charlotte og Thomas og salen 

Ca. 15 kaffe 

Ca. 15. 30 musik 

Kl. 15.55 farvel og tak for i dag 

 

Pris: 125,- kr. inkl. smørrebrød, kaffe og kage.  

  Drikkevarer kan købes. Deltagerbetaling indbetales på: 

  reg.nr. 7450 kontonr. 1422518  

Sted: Folkekirkens Hus i Aalborg,  Gammel Torv 4. 

Tilmelding senest 20/4 til sognepræst Helle Rosenkvist 

tlf. 21 19 94 76 eller email hros@km.dk 


