
Danmission tilbyder 5 foredrag med relevans og aktualitet for 
menigheder og kirken af i dag, særligt målrettet kirkehøjskolen. 
Foredragene opfylder de forventninger, kirkehøjskolens del-
tagere har om god og saglig formidling om kirkelige og teolo-
giske temaer, kulturel perspektivering og oplysning på et højt 
fagligt plan, samtidig med at formidlingen er underholdende, 
inspirerende og aktuel. 

Se omtale af foredragene på næste side.

Foredragsholdere
Mogens Kjær, Danmissions generalsekretær. Mogens Kjær har specielt en-
gageret sig i arbejdsområderne mission, mission i forhold til udviklings-hjælp 
og kristendommens forhold til andre religioner.

Lars Mandrup, tidligere formand for Danmission og udsendt til Madagaskar. 
Lars Mandrup er særligt optaget af, hvordan mødet med mennesker fra andre 
dele af verden er en gensidig forandringsproces. I mødet forandres vi selv og 
vi er selv med til at forandre.

Charlotte Dyhr, kommunikationschef i Danmission, brænder for mission og 
missionshistorie, troshistorier og menneskers møde med kristendommen. 
Charlotte Dyhr er særligt optaget af historie-fortælling og hvordan fortællin-
gen inspirerer og lever på tværs af kulturer og religioner.

Alle foredrag varer 1-1½ time og koster kr. 5000 + transport.

For bestilling kontakt foredragskoordinator Christa Lund Herum på:
clh@danmission.dk eller mobil: +45 41 999 330 

Få inspiration til flere foredrag på www.danmission.dk/værmed/foredrag .

www.
danmission.dk



Forfølgelse af kristne ved Mogens Kjær
Det siges, at kristne er de mest forfulgte i verden. Hvad menes der med forfølgelse? Hvor mange 
kristne forfølges for deres tros skyld, og hvorfor er det lige kristne, der rammes? Foredraget vil 
med eksempler belyse, hvor forfølgelser og diskrimination af kristne finder sted, og hvad det 
er, der sker, når tilværelsen gøres uudholdelig for kristne. Der vil i foredraget være et særligt 
udblik til situationen i Pakistan og Mellemøsten, hvor Danmission arbejder. Til sidst er der fokus 
på, hvordan vi bedst kan hjælpe vores forfulgte kristne søstre og brødre som enkeltpersoner, 
menigheder og politisk.

Gudsbilleder  ved Mogens Kjær
Hvilket billede har vi af Gud, og hvad er det formet af? Hvordan har det ændret sig gennem vores liv? Er Gud en mand eller 
en kvinde, hvid eller sort? Skal vi være bange for Gud, eller er Gud rar? Hvilke billeder har de af Gud andre steder i ver-
den? Foredraget illustreres med eksempler fra Bibelen og med nutidige forsøg på at forstå og beskrive Gud. Endelig vil det 
omhandle billeder af den guddommelige verden i hinduismen med hovedvægt på Shiva, Shakti og den tantriske tradition, 
samt Kali. Udfordrer de hinduistiske billeder af det guddommelige vores kristne forståelse af Gud?

Den næste kristendom ved lars mandrup
Afrika er nu den verdensdel, hvor der bor flest kristne. Sammen med det asiatiske kontinent er 
kristendommen i Afrika i stærk vækst, hvorimod vi i Vesteuropa og Nordamerika oplever tilba-
gegang og stigende sekularisering. Hvilke perspektiver har dette for kristendommens fremtid i 
verden, og hvilke former for kristendom og kristne kommer vi til at se i fremtiden?

En verden til forskel ved lars mandrup
Ofte ser vi vores forhold til lande i den tredje verden som et forhold, hvor det er os, som giver 
og de andre som modtager. Sådan kan det da også let tage sig ud, når vi sætter fokus på mission, 
udviklingsbistand og på vores bidrag til at løfte mennesker ud af deres fattigdom. Men når vi 
åbner vore vinduer til verden uden for os selv, strømmer vinden begge veje. Mødet med men-
nesker fra andre dele af verden gør noget ved os, og vi opdager, at deres værdier og ikke mindst deres erfaringer stiller 
mange spørgsmål til os selv. Så det er ikke blot os, der forandrer verden, men vi bliver selv forandrede i mødet med andre. 
Lars Mandrup giver eksempler fra sine mange besøg hos Danmissions samarbejdspartnere og illustrerer, hvordan dette 
har været med til at forandre ham som teolog og som menneske.

Når tro bliver til handling ved charlotte dyhr
Charlotte Dyhr har som kommunikationschef rejst i både Afrika, Mellemøsten og Asien og be-
søgt de mange steder, hvor Danmission har sit arbejde. Mange af Danmissions partnere, med-
arbejdere og frivillige er flere steder omdrejningspunktet for menneskers møde med kristen-
dommen. Charlotte Dyhr vil gennem personlige historier fra hverdagen og oplevelser fra sine 
rejser, fortælle, hvordan menneskers liv er blevet forandret gennem mødet med kristendom-
men og mennesker med et kristent livssyn. Uanset alder, har alle mulighed for at opleve nye 
sider af kristendommen, når de beslutter sig for at omsætte deres tro til handling.
 
”Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere…” Jakob 1,22 
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