INTEGRATION
OG DISCIPELSKAB
IRANERE OG
AFGHANERE I
DANSKE KIRKER

Fælles konference for danske kristne, missionsmedarbejdere og konvertitter fra Iran og Afghanistan

Iranere og afghanere søger i disse år til de danske kirker med
åbne hjerter for evangeliet og en længsel efter at tage imod Jesus. Det er en historisk missionsmulighed, men kan også være
en sproglig og kulturel udfordring for mange lokale menigheder. Vi vil på konferencen fokusere på, hvordan vi kan være en
enhed med plads til forskellighed.
Elam Ministries hjælper kirker i Danmark og Europa med at
oplære nye troende fra Iran og Afghanistan i at være disciple
af Jesus. Gennem denne konferences to spor vil Kenneth Kühn
sammen med et erfarent team fra Elam dele ressourcer, eksempler, råd og indsigt i at tjene de farsitalende og integrere
dem i kirkens fællesskab.
Integration og discipelskab (dansk spor)
Historien om Guds virke blandt iranere og afghanere
Vejledning i at discipelgøre persisktalende konvertitter
Ressourcer og redskaber i missionsarbejdet
Tid til spørgsmål og samtale
Velsignelsen ved at følge Jesus (persisk spor)
Persisk lovsang
Undervisning på farsi
Samtaler og forbøn

Hvornår? Lørdag den
30. januar 2021 kl. 10-17
Hvor? Kronjyllands Frimenighed,
Grenåvej 34A, 8960 Randers

Værter: Elam Ministries i samarbejde med Kronjyllands Frimenighed,
Evangelisk Alliance og Indre Missions Tværkulturelle Arbejde.
Tilmelding: Tilmeld dig og din gruppe
på: elamranders@gmail.com med
navn (på alle deltagere), by, telefonnummer og evt. kontaktperson/kirke
og hvilket spor, I gerne vil deltage på.
Pga. Covid-19 er der kun få pladser, så
skynd dig at tilmelde jer! Af samme
grund er der desværre ikke plads til
børn på konferencen.
Mad: Persisk middag og forfriskninger i
løbet af dagen
Ankomst: Dørene åbner kl. 9.00 og programmet starter kl. 10.00
Betaling: Deltagelsen er gratis, men der
bliver mulighed for at give en gave både til
Elam og til madudgifterne for dagen
Yderligere info om Elam Ministries:
elam.com og elameuropetraining.com
Yderligere info om konferencen:
Tlf.: 61 16 11 12

Persiske
bibler og kristne
bøger kan købes
på dagen

