
   FORENINGEN AF KATOLSKE SKOLER I DANMARK 

 

 

Program for ledelsesmødet torsdag den 28. februar til lørdag den 2. marts 2019 
 
Torsdag den 28. februar 2019: 
 
Kl. 12.00:  Frokost og indkvartering 

 

Best Western Plus Hotel 
Svendborg 

Centrumpladsen 1 

5700 Svendborg  
 

Kl. 13.00 – 14.00: Oplæg ved Jesper Fich 

Kl. 14.00 – 14.30: Kaffe 

Kl. 14.30 – 17.00: Saer El Jaichi: Et frugtbart kulturmøde islam og kristendom. Filosofi i Islam. 

Kl. 19.00: Middag i byen 

 

Fredag den 1. marts: 
 
Morgenmad på hotellet 
 
Kl. 9.30 – 12.00: Hans-Jørgen Frederiksen –  ”Kunst og arkitektur i mødet mellem islam og 
kristendom” 

 
Kl. 12.00 - 13.00: Frokost på hotellet 
 
Kl. 13.00 – 14.00 ”Nyt fra FAKS” 
 
  
Bestyrelserne ankommer klokken 14.00 – 14.30 
 
 
 



   FORENINGEN AF KATOLSKE SKOLER I DANMARK 

 

 

Program for ledelses/bestyrelsestræf fredag den 1. marts 2019 
 
 
Kl. 14.00 – 14.30: Kaffe og indkvartering 

 

Best Western Plus Hotel 
Svendborg 

Centrumpladsen 1 

5700 Svendborg  
 

 
Kl. 14.45 – 15.45: Omvisning Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg 

På museet får du adgang til en ellers ofte skjult eller glemt del af historien. Historien om de mange mennesker, som 
har levet eller lever på samfundets skyggeside. 
Museet arbejder med at bevare, forske i og formidle samfundets forsorg som den har udspillet sig på så forskellige 
institutioner som f.eks. børnehjem, fattiggårde, arbejdsanstalter og alderdomshjem - med særligt fokus fra midten af 
1800-tallet og frem til i dag. 
Her er åbne døre ind til dele af vores samfunds historie, som ellers har været skjult bag mure, pigtråd og tabuer. Her 
fortælles de fattiges, de fysisk eller psykisk syges, de hjemløses, de ensommes, de udstødtes og de forældreløses 
historier.  
En anbringelse inden for forsorgen har ofte betydet en placering uden for samfundet og historieskrivningen. 
Danmarks Forsorgsmuseum ønsker at give de mennesker, hvis historie ikke er blevet eller bliver fortalt, en plads i 
historien.  

 

Kl. 16.30 – 17.30: Oplæg ved Ebbe Forsberg 

Kl. 19.00: Middag på hotellet 

 
Lørdag den 2. marts: 
 
Morgenmad på hotellet 
 
Kl. 9.00: Messe i Skt. Knuds Kirke, Havnegade 1, 
Svendborg  
 
Kl. 10.00: Ordinær generalforsamling på Svendborg Hotel  


