Danmission
på himmelske dage
program
Torsdag 5. maj
Fælles åbningsgudstjeneste

Tidspunkt: Torsdag 14.00-15.00
STED: Trinitatis Kirke, Købmagergade 52 A
Danmissions ansatte, netværk og generalsekretær deltager. Danmission står for at indsamle kollekten, der går til Danmissions, Folkekirkens Nødhjælp og Frikirkenets indsats
for flygtninge.

Café i Danmissions telt på Nytorv
Tidspunkt: Torsdag 11.00-22.00
STED: Nytorv på Strøget

Køb kaffe og kage og gør et godt genbrugskup.

GOSPEL AID - DANMARKS STØRSTE GOSPELKOR
TIDSPUNKT: TORSDAG FRA KL. 9.00
STED: SANKT ANDREAS KIRKE, GOTHERS GADE 148

700 korsangere bliver torsdag formiddag undervist af nogle af Danmarks dygtigste
gospel-instruktører bl.a. Hans Christian Jochimsen. Torsdag eftermiddag går de mange
sangere ud på gader og stræder, scener og torve og synger evangeliet ud.
Gospel Aid er et samarbejde mellem Himmelske Dage, Danmission og The Gospel Fellowship. Overskuddet går til Danmissions sy- og dialogprojekt, Upendo, for kristne og
muslimske kvinder på Zanzibar.
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Gå i dialog i en samtalesofa
Tidspunkt: Torsdag 16.00-20.00
STED: Festivalens pladser

I 25 samtalesofaer fordelt på byens pladser inviteres forbipasserende til at gå i dialog
med en vært. I sofaerne vil der fx sidde kendte debattører, præster, musikere, skuespillere og politikere. Sofaerne indbyder til en åben samtale, hvor alle, uanset hvad de mener om kirken, om kristendommen, om tro og religion, kan sætte sig og tage en uformel
snak.

Religiøse konflikter repareres med nål og tråd
Tidspunkt: Torsdag 16.00-16.30:
STED: Danmissions telt på Nytorv

Mød Danmissions udsendte på Zanzibar, ægteparret Nik og Lotte Bredholt. De fortæller
om arbejdet på syskolen Upendo, hvor Danmission uddanner kvinder i professionel
syning og samtidig skaber rum for dialog mellem kristne og muslimske kvinder. Danmission har i en årrække stået bag et vigtigt inter-religiøst dialogarbejde på øen, som
traditionelt har været et mødested mellem den afrikanske, arabiske, indiske og europæiske verden.

Til kaffe med danmissions nye generalsekretær
Tidspunkt: Torsdag 16.00-17.00
STED: Danmissions telt på Nytorv

Danmissions nye generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen, svarer både beredvilligt på
spørgsmål og slår lytte-lapperne ud, når han langer sælger friskbrygget kaffe.

Hjertets sange – spirituel koncert
TIDSPUNKT: TORSDAG 19.30-21.00
STED: HELLIGÅNDSHUSET

Meditativ koncert med spirituelle sange, danse og musik fra forskellige religiøse traditioner: Buddhisme, islam, kristendommen, jødedommen og sikhismen.

Gospel aid koncert

TIDSPUNKT: TORSDAG 20.00-22.30
STED: SANKT ANDREAS KIRKE, GOTHERS GADE 148
Kulmination på torsdagens Gospel Aid er en stor koncert i Sankt Andreas Kirke. Overskuddet fra Gospel Aid går til Danmissions syskole, Upendo, på Zanzibar. Generalsekretær Jørgen Skov Sørensen modtager check på dagens indsamlede beløb og holder
takketale.
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FREDAG 6. maj
Morgenandagt med danmission unge

Tidspunkt: 9.00-9.45
STED: KFUM og KFUK’s café – Kaféen, Skindergade 26
Kom til andagt med temaet ”Næste(n)kærlig - med paralleller til flygtningesituationen”.

Café i Danmissions telt på Nytorv
Tidspunkt: 9.00-22.00
STED: Nytorv på Strøget

Køb kaffe og kage og gør et godt genbrugskup.

Trosvandring – på lynvisit hos fire religioner

Tidspunkt: Fredag 9.30-13.15
STED: Start på Regnbuepladsen, (tidligere Rådhuspladsen 77-79)
En synagoge, en moské, et buddhistisk center og den tyske Skt. Petri kirke besøges.
Vandringen guides af: Imam Naveed Baig (islam), nonne Ani Tenzin (tibetansk buddhisme), en repræsentant for jødedommen og den tyske præst Peter Krogull.
Biskop over Københavns Stift, folkekirken, Peter Skov-Jakobsen indleder vandringen.

Lidelse og forsoning fra et mellemøstligt teologisk
perspektiv

Tidspunkt: Fredag 10.00-12.00
STED: Udstillingssalen, Helligåndskirken, Amagertorv, indgang
fra Strøget
Hvad betyder det for vores tro, at kristne lever i forskellige kulturer og under forskellige
livsvilkår? Lidelse og forsoning er to centrale bibelske begreber. Med oplæg fra Libanon,
lader vi os inspirere af hinanden. Perspektivering i en dansk sammenhæng og tid til
samtale. På engelsk.
Deltagere: Dr. Theol Hadi Ghantous, Libanon, og Dr. Theol. Theodor Jørgensen

Din tro – min tro

Tidspunkt: Fredag 11.00-11.30
STED: Danmissions telt på Nytorv
En kristen, en muslim og en jøde mødes til en diskussion om tro. Hvor er de tre religioner ens, og hvor er de forskellige? Og hvordan sikrer vi, at vi kan leve sammen i gensidig
respekt, tillid og godt naboskab.
Tidligere missionær og præst Leif Munksgaard leder diskussionen.
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Workshop: Skovrydning i Cambodja
Tidspunkt: Fredag 11.00-12.00
STED: Grøn Kirkes telt på Rådhuspladsen

Kom og hør Christina Dahl Jensen, fagkonsulent for fattigdomsbekæmpelse, fortælle
om Prey Lang Community Network, Danmissions partner, der arbejder for at bevare
et centralt skovområde i Cambodja. Unge fra Danmission, der har været udsendt til
Cambodja og været en del af Danmissions indsats i Prey Lang, er også til stede og står
til rådighed for spørgsmål og samtale .

Til kaffe med danmissions nye generalsekretær
Tidspunkt: Fredag 12.30-13.30
STED: Danmissions telt på Nytorv

Danmissions nye generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen, svarer både beredvilligt på
spørgsmål og slår lytte-lapperne ud, når han langer sælger friskbrygget kaffe.

Hjertesang fra danmissions
ambassadør Laura Kjærgaard
Tidspunkt: Fredag 12.30-13.15
STED: Danmissions telt på Nytorv

Laura Kjærgaard, der er gospelsanger og korleder og kendt fra X-Factor giver intim
koncert i Danmissions telt. Hun er en dedikeret ambassadør for Danmission og har tidligere arrangeret bl.a. støttekoncerter for Danmissions arbejde for flygtninge i Syrien.

Gå i dialog i en samtalesofa
Tidspunkt: Fredag 16.00-20.00
STED: Festivalens pladser

I 25 samtalesofaer fordelt på byens pladser inviteres forbipasserende til at gå i dialog med en vært. I sofaerne vil der fx sidde kendte debattører, præster, musikere,
skuespillere og politikere. Sofaerne indbyder til en åben samtale, hvor alle, uanset
hvad de mener om kirken, om kristendommen, om tro og religion, kan sætte sig og
tage en uformel snak.

Kirken og de nye Verdensmål

Tidspunkt: Fredag kl. 11.30-12.30
STED: Verdens Cafeen på Domkirkepladsen
I september 2015 vedtog FN 17 nye bæredygtige mål. Hvordan kan organisationer og
kirkelige fællesskaber bidrage til at konkretisere målene?
Kirke- og NGO-ledere debatterer med politikere.
Ordstyrer: journalist Michael Jeppesen, Newdeals.dk.
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Medvirkende: Udviklingsordfører Michael Aastrup Jensen, MF for Venstre,
biskop og formand for Danmission, Peter Fischer-Møller, generalsekretær Birgitte
Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp og sekretariatsleder Thomas Ravn-Pedersen,
Verdens Bedste Nyheder.

Praktikant i cambodja

Tidspunkt: Fredag 14.00-14.30
STED: Danmissions telt på Nytorv
Mød Kirsten og Sif, der begge har været udsendt for Danmission til Cambodja. Her kom
de som praktikanter bl.a. tæt på arbejdet for at bevare den truede Prey Lang skov og fik
indsigt i Danmissions kirke- og dialogarbejde i landet.

Kirken og tigerens rede

Tidspunkt: Fredag 15.00-17.30
STED: Danmissions telt på Nytorv
I en vekselvirkning mellem dialog blandt deltagerne og dialog mellem formand Peter
Fischer-Møller, biskop for Roskilde Stift, og Anne Sophie Jørgensen, åndelig leder af Tigerens Rede vil der bl.a. blive stillet skarpt på spørgsmålene ”hvad kan man finde uden
for kirken?”, og ”hvorfor kan kirken ikke selv tilbyde det, mange søger udenfor?”

Church in civil society: How churches respond to
oppression
Tidspunkt: Fredag 16.00-18.00
STED: Sct. Petri Kirke, Sankt Peders Stræde 2

Magthaverne i Syrien, Zimbabwe og Myanmar har på meget forskellig måde undertrykt
befolkningerne i en lang årrække. Her har kirker og organisationer været den støtte,
tusinder har været afhængige af. Hvordan det har kunnet lade sig gøre?
Ordstyrer: Thomas Ravn Pedersen fra Verdens Bedste Nyheder
Medvirkende: Dr. Theol Hadi Ghantous fra Syrien og Sostina Takure fra Zimbabwe,
Folkekirkens Nødhjælps fælles ACT koordinator mfl.
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LØRDAG 7. maj
Morgenandagt med danmission unge

Tidspunkt: 9.00-9.45
STED: KFUM og KFUK’s café – Kaféen, Skindergade 26
Kom til andagt med temaet ”Hvorfor gud? - med afsæt i Ateistisk Selskabs aktuelle
kampagne mod folkekirken”.

Café i Danmissions telt på Nytorv
Tidspunkt: 9.00-22.00
STED: Nytorv

Køb kaffe og kage og gør et godt genbrugskup.

Kirke 7 km fra den syriske grænse
Tidspunkt: Lørdag 11.30-12.00
STED: Danmissions telt på Nytorv

Hvilken rolle og hvilket ansvar har den kristne kirke i Libanon over for de mange syriske
flygtninge, der kommer til landet. Leif G. Christensen, præst i Helligåndskirken i København interviewer menighedsmedlemmer fra Danmissions samarbejdskirke i det nordlige Libanon.
Medvirkende: Samir Abboud, Wafa Saoud og Lareine Khalil og Dr. Theol Hadi Ghantous. Interviewere: Præst Leif G. Christensen og Ph.d. Charlotte Biiel.

Min næste fra andre religioner?

Tidspunkt: Lørdag 12.00-13.30
STED: Phendeling Centret, Nørregade 7 B. skråt overfor Vor Frue
Kirke.
Fire troende fortæller, hvordan de ser på og inddrager anderledes troende i deres trosliv.
Medvirkende: Ordstyrer Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær Danmission, domprovst Anders Gadegaard (kristendommen), nonne Ani Tenzin (tibetansk buddhisme),
imam Naveed Baig (islam) og Sonja Ohlsson (brahma kumaris).

Når Facebook skiftes ud med trommedans
Tidspunkt: Lørdag 13.00-13.30
STED: Danmissions telt på Nytorv

Kom og hør efterskoleelever fra Farsø Efterskole og forstander Lone Primdahl fortælle,
hvad der sker, når Facebook og hverdagen i Nordjylland skiftes ud med trommedans og
kulturmøder i Tanzania.
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Dansk frivillighed inspirerer i myanmar

Tidspunkt: Lørdag 14.30-15.00
STED: Danmissions telt på Nytorv

Frivillighed og dansk foreningsarbejde er en ganske særlig størrelse, der efterspørges
helt fra Myanmar. Hør Andreas Gammelgaard Lauritsen fortælle, hvordan erfaringer fra
dansk foreningsliv kan være med til at skabe forandring i Myanmar. Andreas er formand
for Minglabar Myanmar, der er et internationalt projekt i FDF, KFUM og KFUK i samarbejde med Danmission og tre organisationer i Myanmar.

Til kaffe med danmissions nye generalsekretær
Tidspunkt: Lørdag 15.00-16.00
STED: Danmissions telt på Nytorv

Danmissions nye generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen, svarer både beredvilligt på
spørgsmål og slår lytte-lapperne ud, når han langer frisk kaffe over.

flygtninge slår rødder i Danmark
Tidspunkt: Lørdag 16.00-16.30
STED: Danmissions telt på Nytorv

Mød Birgit og Henrik Bønlykke fra Nørager i Nordjylland og hør dem fortælle om, hvorfor de ser det som vigtig mission at gå i dialog med nogle af de flygtninge, der kommer
til deres område, og hør hvordan de gør.

Hvor er religionsteologien i dag?

Tidspunkt: Lørdag 18.00-19.30
STED: Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 4.
Religionsteologiens formål er at tænke teologi i mødet med andre religioner. Hvilken
rolle spiller sådanne overvejelser i hhv. islam og kristendommen i dag? Findes der et
alternativ til religionernes radikaliserede stemmer?
Ordstyrer Agnete Holm, Danmission
Medvirkende: Prof. Dr.theol. Peter Lodberg (Århus Universitet, Danmark), Imam Naveed
Baig (imam på Rigshospitalet, Danmark), Prof. Dr. Fadi Daou (Holy Spirit University of
Kaslik, Libanon) og Prof. Dr. Nayla Tabbara (Saint Joseph’s University, Libanon)

HAIKU-workshop MED DANMISSIONs GENERALSEKRETÆR
Tidspunkt: Lørdag 20.00-21.00
STED: Grøn Kirkes Telt på Rådhuspladsen

Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Danmission, inviterer til japansk digtning.

7

SØNDAG 8. maj
Morgenandagt med danmission unge

Tidspunkt: 10.00-10.45
STED: KFUM og KFUK’s café – Kaféen, Skindergade 26
Kom til andagt med temaet bøn.

Afslutningsgudstjeneste
Tidspunkt: 12.00-13.30
STED: Nytorv

Økumenisk gudstjeneste med repræsentanter fra en bred vifte af kirker og kirkelige
organisationer. Sang og musik med Fangekoret, Kirkebandet Konnect, Destiny Choir og
Gospel Kidz. Danmissions ansatte, netværk og generalsekretær deltager. Danmission
står for at servere kirkekaffe.

danmission.dk
facebook.com
/danmission
@danmissiondk
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