KIRKE I MISSION
MED ET DYNAMISK
EVANGELIUM
Vores verden er i konstant forandring, og for den næste generation får det betydning for at være
en kirke i mission. Spørgsmål om tidens spiritualitet, seksualitet, muslimsk indvandring og klimakrisen skaber både nye muligheder og nye udfordringer. Er evangeliet dynamisk nok til at være
gode nyheder til alle mennesker i vores tid? Hvad vil det sige at være en kirke i mission i mødet
med en ny verden? Hvordan kan hele kirken på tværs af generationer og kulturer være engageret i at udleve og dele evangeliet i dag? Det er nogle af de spørgsmål, som Lausanne Danmark
rejser på denne konferencedag om at være en kirke i mission med et dynamisk evangelium.
Gennem oplæg og samtale vil vi undersøge spørgsmålene og sammen søge svar på dem.

PROGRAM

OM KONFERENCEN

9.30

Kaffe og rundstykker

Konferencedagen er en opfølgning

10.00

Velkomst og introduktion v/ Alexander Engberg Vinkel

på »Lausanne Europe Conversation

10.15

Kirke i mission med et dynamisk evangelium v/ Lisa Rom Boye

and Gathering« som Lausanne-be-

11.15

Kirke i mødet med en ny spiritualitet v/ Anne Mie Skak Johanson

vægelsen afholdte i 2020-2021

12.15

Frokost

under overskriften »Dynamic Go-

13.15

Kirke i mødet med nye muslimske migranter v/ Kenneth Kühn

spel – New Europe«. Læs mere og

14.15

Kirke i mødet med en ny seksualitet v/ Mikael Wandt Laursen

download en gratis e-bog om emnet

15.15

Eftermiddagskaffe

på www.evangeliskalliance.dk/kirkei-

15.45

Kirke i mødet med et nyt klima v/ Julie Kajgaard

mission

16.45

Panelsamtale om at være kirke i mission på tværs
af generationer og kulturer

17.30

Afrunding v/ Alexander Engberg Vinkel

17.45

Sandwich

Sted Christianskirken, Frederikshaldsgade 15, 8200 Aarhus
Tid Lørdag d. 1. oktober 2022. Kl. 9.30-17.45
Pris 100 kr. (inkl. forplejning) betales på dagen.
Konferencen er gratis for studerende, der kan søge tilskud til rejseudgifter ved tilmelding.
Tilmelding Senest d. 16. september med besked til kontakt@evangeliskalliance.dk

