TORVETS VISION ER:

Vi vil skabe dynamisk samspil mellem
teologi og mission.
Vi vil skabe rum, hvor mennesker møder
og bevæger hinanden.
Vi vil udruste Guds kirke i dens sendelse
med evangeliet – lokalt og globalt.

PRAKTISKE INFORMATIONER

FÆLLES ÅRSFEST PÅ

14. APRIL 2018

TORVETs Årsfest afholdes på TORVET, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.
Festgudstjenesten afholdes i Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus N.
Pris for hele årsfesten inkl. middag: 175 kr.
Pris uden middag: 100 kr.
Gratis deltagelse i årsmøderne. I forbindelse hermed tilbydes frokost, som betales på dagen.
Parkering: TORVETs P-plads samt P-pladser på Jens Baggesens Vej.
Tilmelding
Tilmelding til årsmøder og fælles Årsfest på www.teologi.dk/tilmeld
Tilmeldingsfrist: 3. april 2018

Hånd i hånd
når teologi og
mission beriger
hinanden

VELKOMMEN TIL TORVETS ÅRSFEST!
Alt for mange mennesker i vores tid kender ikke Jesus.
Det gælder i Danmark. Det gælder i den globale verden.

PROGRAM

På TORVET i Aarhus deler vi en fælles vision om at forkynde evangeliet om Jesus Kristus
for mennesker i vores samtid. Derfor uddanner Menighedsfakultetet teologer, der kan
tjene de danske menigheder og international mission, og derfor driver Promisso og Israelsmissionen et omfattende missionsarbejde i flere lande.
Lørdag den 14. april vil vi indbyde dig til TORVETs Årsfest - en indholdsrig dag med fokus på teologi og mission. Programmet begynder over middag og byder på foredrag ved
Bodil Skjøtt og en vifte af relevante seminarer, som afrundes med en festgudstjeneste om
aftenen i Christianskirken i Aarhus.
Om formiddagen holder Israelsmissionen og Promissio korte årsmøder med organisationsspecifikke programmer, mens Menighedsfakultetet indbyder alle til Åbent Hus
med rundvisning og en opdatering af, hvad Menighedsfakultetet aktuelt har gang i. Se
særskilte programmer på hjemmesiderne: israel.dk, promissio.dk og teologi.dk.
Vi håber, at du har lyst til at være med!
Frede Ruby Østergård, Promissio
Arne H. Pedersen, Israelsmissionen
Thomas Bjerg Mikkelsen, Menighedsfakultetet

13.00
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-15.00

15.00-15.45
15.45-16.30
16.45-17.30
17.30-19.00
19.30-21.00

Dørene åbnes
Velkomst og andagt ved Frede Ruby Østergård, generalsekretær for
Promissio
Hvorfor en fælles årsfest? – og hvorfor TORVET? Indledning ved Thomas
Bjerg Mikkelsen, fakultetsleder for Menighedsfakultetet
Udrustet til Guds mission: Når teologi og mission inspirerer og beriger hinanden. Foredrag ved tidligere generalsekretær i Israelsmissionen bodil skjøtt
Kaffepause
Seminarer
Seminarer
Middag
Festgudstjeneste i Christianskirken
Prædikanter: Stud.theol. Martin Barslund Kirk og landssekretær for
Menighedsfakultetet Nils Andersen. Liturg: Anders Kobbersmed

VÆLG TO AF FØLGENDE SEMINARER
Etiopisk storbymission med bøn, sved og tårer
ved pastor Kiros Lakew, vicepræsident
for Mekane Yesus-kirken (Promissio)

Jesus og de jødiske fester
ved sognepræst Jan H. Mortensen (Israelsmissionen)

Unge og Mission: Derfor rager det os
ved stud.theol. David Ingemansen (Israelsmissionen)
og antropologistuderende Caroline Ipsen (Promissio)

Paulus siger, at Moseloven er magtesløs.
Er det ikke blasfemisk at sige sådan om Guds Ord?
ved professor emeritus Peter V. Legarth (Menighedsfakultetet)

Mission og teologi i bibeloversættelse
ved bibeloversættelseskonsulent Ivar Larsen (Wycliffe)

Kristen vækkelse blandt muslimer
ved professor Kurt Christensen (Menighedsfakultetet)

Med både hoved og hjerte. Apologetikkens rolle i mission
ved stud.theol. Kristoffer H. Kruse (Menighedsfakultetet)
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