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himmelske dage på heden
program

blå: CAFÉTELT 
grøn: samtalesofaer
Lilla: rundt i byen
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Syng med erling lindgren - kl. 17.00-18.00
Kom og få rørt stemmebåndene når Erling Lindgren deler udvalgte salmer og sange 
med os.

Trosfrihed – den glemte rettighed - kl. 19.00-20.00                          
Vi er vidne til stadig grovere krænkelser af retten til at dyrke sin tro, til at skifte 
tro og til slet ikke at tro. Men hvad sker der, når trosfriheden trædes under fode? 
Og hvad kan og skal Danmark og danskerne gøre? Gør det en forskel, at Danmark 
har åbnet et nyt kontor for tros- og religionsfrihed? Mød biskop Humphrey Sarfaraz      
Peters fra verdens farligste stift – Peshawar i Pakistan; den libanesisk-syriske 
kirkeleder Najla Kassab, hvis menigheder både splittes og samles af borgerkrigen; 
Marianne Christiansen biskop i Haderslev stift; og Kirsten Auken, programchef for 
Danmission. Moderator: Nik Bredholt, sekretariatsleder i RESAM.

DANMISSIONS CAFÉTELT - Møllegade 1

Torsdag 30. maj
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sofa 1 

KL. 17.00-18.00
Tema: Hvordan kan man være engageret som ung i Folkekirken? 
Mød Martin Sørensen som har været Global Fortæller i Danmission. 

sofa 2  
 
KL. 16.00 - 17.00
Kom og mød Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde stift 
og Danmissions formand. 

KL. 17.00 - 18.00.  
Tema: At være kristent mindretal i muslimsk flertal på Zanzibar. Hvordan foregår 
dialogarbejdet her? Kom og mød Shukuru Maloda, provst på Zanzibar.

sofa 3

KL. 16.30 - 17.30
Tema: Hvordan fortæller man Guds ord til Taliban? 
Kom og mød Humphrey Sarfaraz Peters, 
biskop i verdens farligste stift – Peshawar i Pakistan.

samtalesofaer - GÅGADEN

Torsdag 30. maj
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Fælles åbningsgudstjeneste - TORVET KL. 14.00 - 15.00
Najla Kassab, præsident for verdenssammenslutningen af Reformerte kirker, 
prædiker ved gudstjenesten sammen med Henrik Stubkjær. Danmissions ansatte, 
netværk og generalsekretær deltager. Kollekten går til Danmission, KFUK’s sociale 
arbejde, Kirkens Korshær, Samvirkende Menighedsplejer og Baptistkirken.

Besøg i hindutempel - HUSET NO 7 - kl. 17.30-20.30  
Nørregade 7 (Store sal) + Vinayagar Tempel
Kan man være gymnasieelev til hverdag og Brahminpræst torsdag aften? Hvor tæt 
kan man gå på ritualerne i templet som dansker og kristen? Besøget bliver introduceret 
i Huset no. 7 gennem oplæg om hinduisme v. Marianne Quortrup Fibiger, Lektor, 
ph.d. Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Derfra kører vi med bus til Hindutemplet i 
Herning for at se, hvordan hinduer, med rod i Sri Lanka, udfolder deres liv som troende. 
Gennem dels rundvisning v. Srishankar Vincent og dels overværelse af aftenpuja 
bliver vi klogere på, hvordan man både kan være hindu og en del af det danske 
samfund. Besøget rundes af i Huset no. 7, hvor vi i en fælles samtale reflekterer over 
vores egen oplevelse af at være på besøg i templet. Samtalen faciliteres af Danmission 
IKON v. Margrethe Vestergaard og Christine Sloth Linde. 

rundt i byen

Torsdag 30. maj
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Når tro bliver livsfarlig - kl. 11.00 - 12.00
Bomber mod søndagsgudstjenesten, kirkeafbrændinger og mord på religiøse ledere. 
Provsten på Zanzibar og biskoppen i verdens farligste stift – Peshawar i Pakistan – har 
begge oplevet, at vreden vendes mod deres mindretalskirker. Hvordan holder man 
fast i troen - på Gud og på medmennesket? Hvad vil det sige, at dialog er en livsvig-
tig livsstil? Og hvad har Fanta at gøre med fred? Mød Shururu Maloda, Humphrey 
Sarfaraz Peters og Danmissions formand, Roskildes biskop Peter Fischer-Møller til en 
snak om disse og andre svære spørgsmål. Moderator: Nik Bredholt, sekretariatsleder 
i RESAM.  

Hvad har spiritualitet og tro at bidrage med til det 
moderne menneske? kl. 14.30 - 15.30
Kan religion og spiritualitet fortsat give mening i en verden, hvor alting er under 
konstant forandring? Er kristendommen relevant for det moderne menneske? Disse 
spørgsmål og mange flere vil Anne Sophie Jørgensen, spirituel lærer og leder af 
meditationscentret Tigerens Rede i Gedved og Svend Kjærgaard, teolog og underviser 
i Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) komme ind på i deres samtale om 
spiritualitet, tro og meditation. Facilitator: Nicolaj Stubbe Hørlyck, præst i Brorsons 
kirke på Nørrebro samt formand for Danmission IKON.
Arr. Danmission IKON

efterskoletræf kl. 16.00 - 17.00
Kan du huske rejsen, du var på med din efterskole? I Danmission Cafételt kan du 
møde andre, der var på rejse og høre om, hvilke muligheder der er for at komme på 
rejse med Danmission – om volontørordninger og om andre aktiviteter for unge. Få 
samtidig en bid af en himmelsk kage! 

FREDAG 31. maj

DANMISSIONS CAFÉTELT - Møllegade 1
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FREDAG 31. maj

DANMISSIONS CAFÉTELT - Møllegade 1

Syng med Marianne søgaard kl. 17.00 - 18.00 
Kom og få rørt stemmebåndene når Marianne Søgaard deler udvalgte salmer og 
sange med os.

Samtalen er under stærkt pres kl. 19.00 - 20.00
Har vi så travlt med at få ret, at vi glemmer at lytte til hinanden? Er de samtaler, som 
skulle gøre os klogere og bedre i stand til at træffe gode beslutninger, blevet så 
rasende og rethaveriske, at det truer vores demokrati? Og er vi i virkeligheden ved 
at FÅ NOK af verbale tæsk? Kom og deltag i en god snak om snakken sammen med 
Karen J. Klint, formand for Folketingets Kirkeudvalg, Danmissions dialogkonsulent 
Agnete Holm og Peter Bendix fra Frirummet, som er de frie skolers initiativ for at 
styrke den demokratiske samtale borgere og politikere imellem. 

Moderator: Gertrud Højlund, tv-vært og journalist.

Gertrud Højlund, 
tv-vært og journalist.
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sofa 1  

 kl. 13.00 - 13.30
Tema: Meditation. Mød Susanne Augustsen som er tilknyttet det spirituelle center, 
Tigerens Rede i Gedved.

kl. 13.30 - 14.00
Tema: Spiritualitet i hverdagen. Mød Winnie Gram Johannessen som er tilknyttet det 
spirituelle center, Tigerens Rede i Gedved. 

kl. 16.00 - 17.00
Tema: Er kristendommen og yoga foreneligt? Mød Gitte Bechsgaard som er 
psykoterapeut, ph.d. og grundlægger af Vidya Institute. 

samtalesofaer - GÅGADEN

FREDAG 31. maj
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sofa 2  

kl. 11.00 - 12.00
Tema: Kirkens særlige gave i fredsarbejde og konfliktløsning med fokus på samfundet 
i Rwanda og familier i Karagwe. Mød pastor Jovinary Mugishu Karoro som er præst i 
Karagwe, Tanzania. 

kl. 12.00 - 13.00
Tema: Hvorfor tror jeg, at Kristendommen er sandheden? Mød Danmissions konst. 
Generalsekretær Mogens Kjær.

kl. 13.00 - 14.00
Tema: Religion – en del af problemet eller en del af løsningen? Mød Danmissions 
programchef Kirsten Auken.

kl. 16.00 - 17.00
Tema: Er dialog en del af kristnes DNA? Mød Louise Viftrup fra Danmissions 
bestyrelse. 

Kl. 17.00 - 18.00
Tema: Danmissions diakonale ansvar og opgave. Mød Jørgen Thorø Lauridsen fra 
Danmissions bestyrelse. 

FREDAG 31. maj

samtalesofaer - GÅGADEN
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sofa 3

kl. 9.30 - 10.30
Tema: Min næstes nød – mit ansvar? Mød Karsten Thomsen som er hospitalspræst 
og formand for Danmissions Pakistankreds. 

kl. 15.00 - 16.00
Tema: Skyldig på grund af religion. Mød Lars Mandrup som er forhenværende 
missionær, forh. sognepræst og tidl. formand for Danmission.

kl. 16.00 - 17.00
Tema: Islam – trussel eller forbundsfælle. Mød Lorens Hedelund som er 
forhenværende missionær i Pakistan.

FREDAG 31. maj

samtalesofaer - GÅGADEN
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Fundamentals of yoga kl. 10.00 - 12.00
HUSET NO 7 - Nørregade 7 (Rum 2 + 3) 
Yoga har mange steder fundet vej ind i Folkekirken, men hvad er yoga egentlig og 
kan det på nogen måde være foreneligt med kristendommen? Alt efter hvem du 
spørger, vil der være forskellige svar på dette spørgsmål. Med dette oplæg får du 
mulighed for at få et lille indblik i yogaens omfattende filosofi og verdenssyn ud fra 
skriftet Patanjalis Yoga Sutras (ca. 400 e.Kr.), der er et af grunddokumenterne i en 
klassisk forståelse af yoga. Oplægget holdes af Gitte Bechsgaard, som er psyko-
terapeut, ph.d. og grundlægger af Vidya Institute. Det varer 2 X 45 minutter med 
indlagt pause og foregår på engelsk. Der er mulighed for at stille spørgsmål og 
samtale om emnet på dansk. Vært: Nicolaj Stubbe Hørlyck.
Arr. Danmission IKON

Muslimer og kristne lever i samme verden
Tinghuspladsen, Østergade 11 (Global Kirke teltet)
kl. 11.00 - 12.00 
I Danmark bor der både kristne og muslimer. Det er et faktum, vi er ved at vænne os 
til. Men vi er stadig kun på vej til at finde ud af, hvordan vi bedst lever sammen på 
tværs af forskellig religion og kultur og værdier.

Vi har meget at lære af andre med større erfaring. Siden 1959 har Procmura 
(Programme for Christian-Muslim Relations in Africa) arbejdet for at fremme dialog 
og fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer i Afrika.

Oplæg ved fagkoordinator for kirkeudvikling og dialog (Danmission) Arngeir Langås.
Panel: Sogne- og migrantpræst Birgitte Møldrup, medlem af Folketinget Daniel Toft 
Jakobsen, Mustafa Öztoprak. Facilitator: Mogens Mogensen. 
Arr. Mission Afrika – TReK

rundt i byen

FREDAG 31. maj
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Mød den globale kirke kl. 13.00 - 14.30
Tinghuspladsen, Østergade 11 (Global Kirke teltet) 
Paneldebat med internationale gæster fra hele verden. Hvilke udfordringer står den 
globale kirke over for? Hvad kan styrke den globale kirkes fællesskab i de kommende 
år? Hvad får vi ud af at have fællesskab med kirker i andre dele af verden? Mød blandt 
andre: Ærkebiskop fra Nigeria og præsident for Det Lutherske Verdensforbund, Musa 
Panti Filibus; biskop Humphrey Safaraz Peters fra Pakistan; pastor Shukuru Maloda 
fra Zanzibar; Najla Kassab, præsident for Verdenssammenslutningen af Reformerte 
Kirker; pastor Jovinary Mugishu Karoro fra Tanzania og biskop Andrew Watson fra 
Guildford Stift i England.

Arr.: Global Kirke

rundt i byen

FREDAG 31. maj
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syng med ...

himmelske 
kager ...
Mød Jesper Søvndal fra 
Den Store Bagedyst

Arne 
Andreassen

Marianne 
Søgaard

Erling 
LIndgren

Torsdag 30. maj kl. 17.00 - 
18.00

Fredag 31. maj kl. 17.00 - 
18.00

Lørdag 1. juni kl. 17.00 - 
18.00

Lørdag 1. juni 
kl. 16.00 - 17.00

Jesper 
Søvndal
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LØRDAG 1. juni

DANMISSIONS CAFÉTELT - Møllegade 1

LØRDAG 1. juni

Gør gud gavn? Kl. 11.00-12.00 
Skal udbredelsen af kristendommen skabe nytteværdi - længere liv, bedre sundhed, 
mere fred? Eller har tilegnelse af den kristne tro værdi i sig selv? 80 % af verdens 
befolkning tager deres tro alvorligt, når de skal træffe beslutninger, så derfor giver 
det rigtig god mening at tage folks tro alvorligt, hvis man skal kunne forbedre deres 
livsvilkår. Men giver mission også mening i sig selv? Mød Bibelselskabets generalsekretær, 
Birgitte Stoklund Larsen, Danmissions konstituerede generalsekretær, Mogens Kjær, og 
tidligere missionær Lorens Hedelund i paneldebat om moderne mission.

Højlunds missionshus: Forfulgte stemmer og 
minoriteter KL. 14.00-15.00 
Den dødsdømte Asia Bibi fra Pakistan er ikke alene? Hvad er konsekvenserne af 
blasfemilove, sharia, ISIS’ magtovertagelser for kristne som Asia Bibi? Og hvad er de 
langvarige konsekvenser for samfundene og for de kristne og andre religiøse mindretal? 
Arrangementet er en samtalecafé, hvor Niels Valdemar Vinding (Post.doc på Institut 
for Tværkulturelle og Regionale Studier), Karsten Flemming Thomsen (hospitalspræst, 
formand for Danmissions Pakistankreds) og Arngeir Langås (fagkonsulent i Danmission 
og tidligere udsendt til Zanzibar) vil udfordre os på vores konkrete ansvar og muligheder.  

Himmelske kager med jesper søvndal fra den store 
bagedyst Kl. 16.00-17.00
Kom og se Jesper Søvndal dekorere de himmelske kager og smag et stykke til din 
eftermiddagskaffe. 

Syng med arne andreasen Kl. 17.00-18.00 
Kom og få rørt stemmebåndene når Arne Andreasen deler udvalgte salmer og sange 

med os.
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LØRDAG 1. juni

sofa 1

kl. 12.00 - 13.00
Tema: Hvordan kan mødet med troende fra andre traditioner berige min tro? 
Mød Nicolaj Stubbe Hørlyck der er præst i Brorsons kirke på Nørrebro samt formand 
for Danmission IKON. 

kl. 13.00 - 14.00
Tema: At leve i grænselandet mellem kristendom og ”Østen.” Mød Michael Highburger, 
som er tidligere katolsk munk og bosiddende i det sydlige Indien.  

kl. 14.30 - 15.30
Tema: Kan kristne meditere? Mød Govind Radhakrishnan som er yogalærer og 
retræteleder. 

sofa 2
 
kl. 11.00 - 12.00
Tema: Mission er mennesker – mødet at være sammen, lytte, gøre – at leve sammen. 
Lad os dele erfaringer. Mød Else Højvang som i 18 år var missionær i Tanzania for 
Danmission.

kl. 12.00 - 13.00
Tema: Engagement og frivillighed – ilt til menneskelivet. Mød Lone Primdahl Dolmer 
fra Danmissions bestyrelse.  

kl. 13.00 - 14.00
Tema: For et træ er der håb – gælder det også for mig. Mød Johannes Kühle fra 
Danmissions bestyrelse.  

samtalesofaer - GÅGADEN
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LØRDAG 1. juni

sofa 2 - fortsat

kl. 14.00 - 15.00
Tema: Professionalisering eller folkelighed: hvordan kan Danmission og andre store 
organisationer sørge for at bevare den folkelige forankring og engagement? Mød 
Michael Trinskjær som er Danmissions kommunikationschef. 

sofa 3 

kl. 10.00 - 11.00
Tema: Skyldig på grund af religion. Mød Lars Mandrup som er forhenværende sogne-
præst, forh. missionær og tidl. formand for Danmission. 

kl. 15.30 - 16.30
Tema: Islam – trussel eller forbundsfælle? Mød Lorens Hedelund som er forhen-
værende missionær i Pakistan.

samtalesofaer - GÅGADEN
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LØRDAG 1. juni

rundt i byen

Krop, kost og spiritualitet kl. 10.00 - 12.00
HUSET NO 7 (Rum 2 + 3), Nørregade 7 
En workshop som handler om, hvordan vi ved at have en krop i balance, har 
mulighed for at åbne op spirituelt og komme endnu dybere ind i bøn og stilhed. Hvad 
sker der, når vi passer på den fysiske krop? Hvad er kroppen, og hvordan passer vi 
på den - hele vejen rundt? Workshop ved Govind Radhakrishnan, underviser i yoga, 
meditation og ayurvedisk livsstil hos Santhi Yoga Holstebro. Vært: Kristine Roel Dam 
Joensen, frivillig i Danmission.

Arr. Danmission IKON

Seniorer i mission kl. 11.00 - 12.00
Tinghuspladsen, Østergade 11 (Global Kirke teltet)
Hvordan kan man rejse ud og opleve den globale kirke, når man er gået ind i 
pensionsalderen? Oplæg om seniorvolontørmuligheder, grupperejser m.m. ved 
partnerkoordinator i Mission Afrika Hanna Rosenlund Meilandt, netværkskonsulent 
i Danmission Tom Bangslund Hansen, tidligere regionsleder i Y’s Men Danmark 
Kristen Grysbæk og tidligere deltager i SAT-7 rejse Hanne Myrfeld.

Arr.: Global Kirke

Hvad kommer kirken verden ved? kl. 13.00 - 14.00
Bethania, Torvet 9 (storsal) 
Er folkekirken kun for Danmark? Kan international mission berige folkekirken? 
Kommer det lokale før det internationale? Kom og hør en spændende debat mellem 
biskop Peter Fischer-Møller, sognepræst Anne Mie Skak Johanson, tidligere missionær 
i Etiopien, Anders Møberg m.fl.
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LØRDAG 1. juni

rundt i byen

International Teologi - paneldebat 
Herning HF og VUC, Brorsonsvej 2 - kl.13.00 - 17.00

kl. 13.15 - 15.00 
Panelrunde 1: How to be a Christian today – in repressing surroundings.
Humphrey Sarfaraz Peters, Najla Kassab, Mitri Raheb og Jovinary Karoro. 
Moderatorer: Henning Kjær Thomsen og Peter Lodberg. Vært: Henrik Stubkjær.

kl. 15.30 - 17.00
Paneldebat: Ashamed or converted - mission in North and South.
Miroslav Volf, Musa Filibus, Brother Steven, Shukuru Maloda. Moderatorer: Henning 
Kjær Thomsen og Peter Lodberg. Vært: Henrik Stubkjær.

Musik fra Tanzania kl. 14.00 - 15.00
Tinghuspladsen, Østergade 11 (Global Kirke teltet)
Musik-workshop for alle ved Meraby Kaimukilwa, tidligere musiklærer i Tanzania.

Fest på tinghuspladsen kl. 15.00 - 18.00 
Tinghuspladsen, Østergade 11 (Global Kirke teltet)
Overvejer du at rejse ud i verden som volontør? Eller har du været afsted, og kunne 
du tænke dig at møde andre, der lige som dig har haft en fed oplevelse som volontør? 
Så mød op til ”Fest på Tinghuspladsen”!

Vi byder på stand-up, verdensmusik, eksotiske snacks, peptalk ved pastor Jovinary 
Mugishu Karoro – og giver dig mulighed for at undersøge, hvor i verden du lige nu kan 
rejse hen som volontør. 
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støt via
Mobilepay: 

507725 

SMS: 
”akut” 
til 1245 

(støt med 100 kr.)

hjælp
syriens

børn 
Din støtte går til 5

børnecentre i Syrien, 

hvor børn får mad, 

undervisning og 

psykologisk og 

social støtte. 
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søndag 2. juni

Bibelrefleksion 4  kl. 8.45 - 9.30
CHPEA Museum, Birk Centerpark 1 

Bibelrefleksion over Apostlenes Gerninger kap. 10 – Peter og Cornelius
Ved biskop Humphrey Sarfaraz Peters. 

Fælles afslutningsgudstjeneste kl. 10.00 - 11.00
Skulpturparken i Birk (udendørs)

Himmelske Dage på Heden afsluttes med en gudstjeneste i den smukke skulpturpark 
i Birk. Danmissions ansatte, netværk og generalsekretær deltager. Kollekten går til 
Danmission, KFUK’s sociale arbejde, Kirkens Korshær, Samvirkende Menighedsplejer 
og Baptistkirken.

Kontaktinfo:

Koordinator: Christina Kofoed-Nielsen, ckn@danmission.dk - tlf.: 41 999 331

Danmissions café-telt: Tom B. Hansen, tbh@danmission.dk - tlf.: 41 999 330

Samtalesofaer: Arngeir Langås, ala@danmission.dk - tlf.: 41 999 322

www.danmission.dk


