Invitation til: Kirkeledere og præster i Københavns-området, torsdag d. 9 april,
19.30-21.15 i Kristuskirken.
Hvordan kan I som lokale kirker og grupper engagere jer i at afhjælpe menneskers nød – lokalt og
globalt? Kursusmaterialet ”Et passioneret folk” er en mulighed for sammen at udforske, hvordan I som
menighed kan være gode nyheder for dem, der lider, er undertrykte og ofre for uretfærdighed i vores by
og i verden.
Vel mødt til intoduktionsaften for kirkeledere og
præster om kursusmaterialet ”Et passioneret folk” fra
Dansk Missionsråd.1
Aftenen er en introduktion til undervisningsmaterialet
og dets teologiske fundament ”integreret mission”.2
Aftenen er både for dig, som anser din kirke som
allerede aktiv i mission i København og for dig, som
ønsker at se din kirke som medspiller i en fælles og
større mission i vores by og verden.
Disse to spørgsmål får du svar på i løbet af aftenen:
1. Hvad er integreret mission, og hvordan kan det udfordre min kirkes missionssyn?
2. Hvordan kan min kirke bruge materialet, og hvordan kan vi få hjælp til at komme i gang?
Undervejs i programmet er der input fra klyngen Ghetto Fever i Århus Valgmenighed, som allerede har
anvendt materialet.
Aftenen er en mulighed for at afklare, om du vil opfordre grupper i din kirke til at gøre brug af materialet.
Hvis der er interesse, vil der efterfølgende blive tilbudt et faciliteringskursus for ledere af smågrupper i din
kirke, som ønsker at anvende materialet. Du er meget velkommen til at tage en medarbejder fra din kirke
med, men introduktionen er målrettet dig som leder.
Tilmelding senest 7. april til: Sara: sarafischerdirksen@gmail.com og Birgitte: bstieper@yahoo.dk
Tilkendegiv i tilmeldingen, om I kommer flere repræsentanter fra din kirke
For yderligere spørgsmål er i velkommen til at tage kontakt på mail.
Sted: Baglokalet i Kristuskirken (i forlængelse af kirkerummet), Baggesensgade 8, 2200 København N.

Med venlig hilsen arrangørgruppen
Birgitte Stieper fra Regen, Filip Buff Pedersen fra Byens Valgmenighed og Sara Fischer Dirksen fra
Apostelkirken i samarbejde med Dansk Missionsråd
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Oversat fra Tearfunds materiale “Just People” og tilpasset til en dansk kontekst
Læs mere om integreret mission på: http://www.dmr.org/aktiviteter/integral-mission

