DEN LOKALE KIRKE OG
INTEGRERET MISSION
Den 29.-30. oktober 2014
Læringsseminar med Vinoth Ramachandra

Integreret mission (’holistisk mission’) handler om, at evangeliet og kristen mission omfatter
alle aspekter af skaberværket og menneskelivet. På dette læringsseminar vil præster, sognemedhjælpere, diakoner og andre kirkeligt engagerede blive introduceret til integreret mission
ved at arbejde aktivt med, hvordan det kan udfolde sig i deres lokale sammenhænge.
Seminarets hovedtaler er den internationalt kendte og erfarne missionsteolog,
Vinoth Ramachandra.

Seminaret arrangeres i samarbejde mellem TORVET, Dansk Missionsråd
(DMR) og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U).
Seminaret er støttet økonomisk af Århus Stiftsråd og Missionsfonden.

PROGRAM
		ONSDAG
10:00

Kaffe og rundstykker

10:30

Tidebøn

10:40

Velkomst og introduktion v/ Andreas Østerlund Nielsen

11:00

What is Integral Mission? v/ Vinoth Ramachandra

11:45

Integral Mission and the Local Church v/ Vinoth Ramachandra

12:30

Frokost

13:30

Læringssamling: Hvilke erfaringer har vi selv med integreret mission?

		 v/ Dorthe Kappelgaard og Nicolai Skjøtt
14:15

Erfaringer med integreret mission og den lokale kirke

		 v/ Clement Stephen Dachet, Nigeria/Schweiz/Danmark
		 v/ Jens Fischer-Nielsen, Danmark
15:00

Pause

15:30

Læringssamling: Hvordan udfordrer talen om integreret mission vores hidtidige
prioriteringer og måde at være kirke på? v/ Dorthe Kappelgaard og Nicolai Skjøtt

16:15

Tidebøn

HOVEDTALER
VINOTH RAMACHANDRA

er født på Sri Lanka, men er-

hvervede sin bachelor- og ph.d.-grad som ingeniør fra
University of London. Vinoth er dansk gift og har siden
1980 boet på Sri Lanka og været involveret i kristent
studenterarbejde. Han er nu en del af International Fellowship of Evangelical Students’ (IFES) Senior Leadership Team som sekretær for dialog og socialt engagement. Vinoth har gennem årene arbejdet internationalt
for at få kristne fra hele verden til at engagere sig i de
samfund, som de lever i.
Vinoth har skrevet en række artikler og bøger, ikke mindst om missionsteologi. Han er aktivt
involveret i borgerrettigheds-bevægelsen i Sri Lanka, Micah Network og A Rocha.
vinothramachandra.wordpress.com

		
TORSDAG
09:00

Tidebøn

09:10

Integreret mission i luthersk kontekst v/ Jonas Jørgensen

10:00

Pause

10:30

Integral Mission and Social Justice v/ Vinoth Ramachandra

11:15

Plenumsamtale. Dagens oplægsholdere besvarer spørgsmål fra deltagerne

12:30

Frokost

13:30

Erfaringer med social retfærdighed og den lokale kirke

		 v/ Clement Stephen Dachet, Nigeria/Schweiz/Danmark
		 v/ Niels Nymann Eriksen, Danmark
14:15

Pause

14:30

Læringssamling: Hvad tager vi med hjem, og hvordan omsætter vi det i praksis?

		 v/ Dorthe Kappelgaard og Birgitte Stieper
15:15

Opsamling v/ Andreas Østerlund Nielsen

15:30

Tidebøn

ØVRIGE OPLÆGSHOLDERE
CLEMENT STEPHEN DACHET

stammer fra Nigeria, hvor han har været præst; siden har han ar-

bejdet for Ungdom med Opgave i Schweiz. Han er dansk gift og arbejder nu for Mission Afrika.
JENS FISCHER-NIELSEN

har i en menneskealder arbejdet med kirke og mission. Først i Bang-

ladesh og senest som sognepræst ved Kvaglund Kirke i Esbjerg.
JONAS JØRGENSEN

er generalsekretær i Dansk Missionsråd. Han forsker og underviser ligele-

des i missionsteologi.
NIELS NYMANN ERIKSEN

er sognepræst ved Apostelkirken på Vesterbro og dybt engageret i at

hjælpe flygtninge og indvandrere.
ANDREAS ØSTERLUND NIELSEN

er forsker og konsulent i missionsteologi ved Menighedsfakul-

tetet. Han har endvidere erfaring som valgmenighedspræst.

INFORMATIONER
LÆRING

Vi ønsker, at deltagerne skal få maksimalt, personligt udbytte af seminaret.
Vi udsender derfor forud for seminaret et mindre forberedelsesmateriale. I
forbindelse med alle forelæsningerne vil der være tid til refleksion og samtale. Der er desuden tre ‘læringssamlinger’, hvor deltagerne arbejder i mindre
grupper. Disse samlinger bliver ledt af Dorthe Kappelgaard (sognekirker) og
Nicolai Skjøtt (ons.) / Birgitte Stieper (to.) (øvrige kirker og menigheder). De
har alle tre erfaring med at lede læringsprocesser.

MÅLGRUPPE
ANSVARLIG
PRIS
TILMELDING

Præster og kirkeligt aktive
Andreas Østerlund Nielsen, aon@teologi.dk
400 kr. (ekskl. frokost)
Senest d. 1. oktober til mf@teologi.dk

STED

TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

WEB

www.teologi.dk/ramachandra

ARRANGØR

TORVET (torvet.dk), Dansk Missionsråd (dmr.org)

		 og Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (dmcdd.org)

Jeg kender Vinoth Ramachandra som en inciterende forelæser, der kombinerer
et aktuelt perspektiv fra det Globale Syd med en aktiv evangelikal dagsorden.
Vinoth er dansk-gift, og kender derfor kirken i Vesten og i Danmark. Han hører til den
liga af missionsteologer, som man bestandig kan lære nyt af. Det gælder specielt, når
han skal tale om et så aktuelt tema som ‘integreret mission’ – et af de hotteste emner
i global missionstænkning.
Viggo Mortensen, prof. emeritus

Vinoth Ramachandra er en gudbenådet profet. Han skærer frygtløst igennem
de mange lag af Vestens kompromisser med virkeligheden, som gør, at vi
dybest set ikke kan holde vores egen kristendom ud. Integreret mission handler ikke
bare om noget ‘derude’, men om, at vi som kristne får integreret vores tro med den
verden, Kristus døde for.
Birger Nygaard, Folkekirkens Mission

