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DANMISSIONS AKTIVITETER UDE I BYEN
Fælles åbningsgudstjeneste Kl. 14 - 15.15
Lokation: Roskilde Bypark 

Himmelske Dage i Roskilde byder alle velkommen med en 
stor og festlig gudstjeneste i Byparken. Gudstjenesten byder 
på musik, kor, salmesang og internationale gæster som fx 
Mimii Brown, leder af Nyakato Bibelskole i Tanzania. 

Kollekten går blandt andet til Danmissions arbejde med at 
beskytte mangroveskoven i Madagaskar for at forbedre levevilkårene for 
fattige fiskere og lokalsamfund.

Mission og mødet med det fremmede kl. 17 - 18.30 
Lokation: Roskilde Museum
Hvad er kristen mission i mødet med verdens muslimer, når opgaven er at 
gøre verden til et bedre sted?

Internationale gæster fortæller personlige historier om, hvordan kristen 
mission har gjort en forskel i deres liv og nation. Beretninger om en frugt-
bar indsats for fredelig sameksistens mellem kristne og muslimer i Mel-
lemøsten, Afrika og Brasilien, men også om undergrundskirken i Iran, der 
vokser trods systematisk forfølgelse af muslimer, som konverterer til kri-
stendommen.

Medvirkende i samtalen er kardinal Cristobal Marocco; direktør Rudelmar 
Bueno de Faria, ACT Geneve/Brazil, pastor Joseph Kassab, generalsekretær 
Nationale Evangeliske Synode i Syrien og Libanon, Joy Wandabwa team- 
leader panafrikanske forsoningsbevægelse Procmura; Kenya, Ladan Nouri 
fra Den Islamiske Republik Iran. Som ung voksen konverterede hun til kri-
stendommen. 

TORSDAG 
26.5 2022
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DANMISSIONS CAFÉTELT 
Vi synger sammen – med Katrine Muff kl. 17 - 18

Himmelske Dage er i gang. Lad os tage hul på fire berigen-
de dage i fællesskab. Lad os synge sammen. Katrine Muff, 
der især er kendt fra DR-programmet ”Fællessang – hver 
for sig”, hjælper os med at varme stemmerne op og synge 
hjerterne og lattermusklerne i takt.

Vi synger fra Højskolesangbogen, og vi vil gerne synge sammen med dig.

Hvordan kan kirken være med til at redde jorden? Kl. 19 - 20
”Hvorfor er vi så sløve til at få gjort noget ved det?” spørger Mikael Jarnvig, 
meteorolog og kristen vejrprofet. Vi har vidst det i årevis. At naturen og 
klimaet er presset til sit yderste. Jordens ressourcer bliver opbrugt hurtige-
re, end den kan nå at komme sig. Imens fyrer vi op for terassevarmerne og 
flyver sydpå på ferie. Men er det noget, kirken skal involvere sig i? Skal den 
ikke snarere koncentrere sig om de åndelige udfordringer, der også pres-
ser sig på i vores stressede verden og i stedet overlade resten til forskere og 
politikere?

Debatten er skudt i gang, og udover Mikael Jarnvig kan du møde Henrik 
Stubkjær, biskop i Viborg Stift; Isabella Arendt, politiker og Kristian Sloth, 
generalsekretær i Danmission.

Moderator: Anne-Lise Klausen, medlem af Danmissions bestyrelse.

TORSDAG 
26.5 2022



DANMISSIONS AKTIVITETER UDE I BYEN 
Diakoniens betydning for velfærdsstaten før og nu kl. 13 - 14.30
Lokation: Klasselokale 2, Roskilde Gymnasium, ved Domkirkepladsen.

Det kirkelige sociale arbejde, som vi også kalder diakonien, har haft en stor 
betydning for velfærdsstaten, men har diakonien fortsat en betydning? Det 
skal vi diskutere i dette panel, der alene består af det stærke køn. Gudrun 
Lydholm vil indlede debatten med et kort historisk rids over velfærdssta-
tens udvikling og efterfølgende vil deltagerne i debatten give deres bud på, 
hvordan diakonien i dag har en betydning for samfundets udvikling. Panel 
med programchef i Danmission Kirsten Auken; tidligere chef for Kirkens 
Korshær Helle Christiansen; generalsekretær i Caritas Maria Krabbe Ham-
mershøy og officer i Frelsens Hær Gudrun Lydholm.  

Moderator: Mette M. Madsen, generalsekretær i Samvirkende Menigheds-
plejer.

Voices of Hope from Pakistan kl. 14 - 15 
Lokation: menighedslokalerne i Skt. Laurentii Kirke.

• Hvad gør mange år på dødsgangen ved ens kristne tro?
• Hvordan er situationen i Pakistan for de kristne lige nu?
• Hvad er vores ansvar, og hvad kan vi gøre?

Mød Asia Bibi, som har siddet på dødsgangen i en årrække for blasfemi og 
mød Humphrey Peters, biskop i Peshawar, Church of Pakistan. Desuden 
medvirker Czeslaw Kozon, biskop i den Katolske kirke i Danmark og Peter 
Fischer-Møller, biskop i Roskilde stift. 

Moderator: Nik Bredholt, sekretariatsleder 
hos Resam.

FREDAG
27.5 2022

På 
engelsk!



Global kristendom i det 21. Århundrede kl. 17 - 18.30 
Lokation: Konventhuset 
Kristendommen har sit udgangspunkt i Mellemøsten, men 
spreder sig hurtigt til Europa, Afrika og Asien, og med kolonise-
ringen af det amerikanske kontinent også til Syd- og Nordamerika. I det 
21. århundrede har kristendommens center rykket sig fra Europa og sydpå. 

Kristendommen vokser stadig i Afrika samtidig med at billedet af kristen-
dommen skifter på alle kontinenter. Globale stemmer fra den protestanti-
ske kirke, den katolske kirke og frikirkerne giver et bud på tendenser i dag.

Paneldebat mellem Miroslav Volf, USA; præst og leder af Nyakato Bibelsko-
le Mimii Brown, Tanzania; Kardinal Christobal Romero, Morocco. 

Forbønsgudstjeneste og fakkeloptog for den forfulgte kirke kl. 20 -23.15
Kl. 20.00:   Forbønsgudstjeneste i Domkirken 
Kl. 21.45 - 23:15:  Fakkeltog gennem Roskilde, som slutter    
   med taler, sang, musik på Hestetorvet.

Deltagelse ved blandt andet biskop Humphrey Peters fra Pakistan.

Toner fra Afrika og stemmer fra verden kl. 22.30
Lokation:  Roskilde Domkirke
Aftengudstjeneste fredag - ”Toner fra Madagaskar - stemmer fra 
verden.” Bandet Rajery fra Madagaskar medvirker. Biskop Thomas, biskop 
Humphrey Peters og Mimii Brown står for refleksioner.

Se op og mød verden kl. 17 - 17.45 
Lokation: Musicon, ungeprogram
Danmission har i foråret seks unge mennesker som ”Globale Fortællere”. 
De har været på Zanzibar og oplevet Danmissions interreligiøse dialogar-
bejde på tæt hånd. De har været en del af den lokale kirke og mødt unge 
fra både muslimsk og kristen baggrund. De har været på besøg hos lokale 
familier, i kirker, moskéer og hindutempel. De har mødt verden! 

Kom og hør hvordan det er at træde ud af sin komfortzone og være åben 
for den verden, som er anderledes, end det vi kender til i Danmark. 

Medvirkende: De Globale Fortællere fra Danmission.

FREDAG
27.5 2022

På 
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På 
engelsk!



DANMISSIONS CAFÉTELT 
Er der plads til alle? Tros- og religionsfrihed i Libanon, 
Syrien, Pakistan og Palæstina kl. 10 - 11
  
Tros- og religionsfrihed er noget, der bliver set stort på i flere lande og sam-
fund rundt omkring i verden. Og det skaber splid, hvis majoriteten under-
trykker minoriteten. Men kan det virkelig betyde ret meget i hverdagen. 
Ja, det kan det i de lande, hvor religion har afgørende betydning for, hvilke 
rettigheder man har. Og er det i orden, at manden kan befale hustruen, 
hvilken tro, hun skal bekende sig til – hvis hun har en anden overbevisning?

Vi tager dialogen om, hvilke konsekvenser manglende tros- og religions-
frihed har for den enkelte og for de samfund, hvor det halter.

Vi har inviteret biskop Humphrey Peters, Pakistan; præst og generalsekre-
tær i den Nationale Evangeliske Synode i Syrien og Libanon, Joseph Kas-
sab, Libanon og præst, forfatter og social entrepreneur Dr. Mitri Raheb fra 
Betlehems Venner, Palæstina, med i samtalen. 

Moderator: Agnete Holm, teolog og seniorkonsulent i Danmission.

Se op og mød verden kl. 11.30 - 12 
Danmission har i foråret seks unge mennesker som ”Globale Fortællere”. 
De har været på Zanzibar og oplevet Danmissions interreligiøse dialogar-
bejde på tæt hånd. De har været en del af den lokale kirke og mødt unge 
fra både muslimsk og kristen baggrund. De har været på besøg hos lokale 
familier, i kirker, moskéer og hindutempel. De har mødt verden! 

Kom og hør hvordan det er at træde ud af sin komfortzone og være åben 
for den verden, som er anderledes, end det vi kender til i Danmark. 

Medvirkende: De Globale Fortællere fra Danmission.

FREDAG
27.5 2022

Denne dag fejrer vi Danmissions 200 års jubilæum i teltet

På 
engelsk!



Danmissions 200-års jubilæum – Himmelske Kager kl. 14 - 15
Danmission inviterer til kaffe og kage og fejrer 200-års jubi-
læum. De himmelske jubilæumskager er lavet af Caroline 
Fischer Rigelsen, som har været med i Den Store Bagedyst 
2020.

Kom og vær med til at fejre 200 års missions- og hjælpear-
bejde rundt om i verden.

Vi synger sammen – med Arne Andreasen kl. 15 - 16

Lad os høre din stemme. Kom og syng sammen med os og 
Arne Andreasen, der har sagt ja til at synge for og sidde ved 
klaveret denne skønne fredag eftermiddag. Vi sætter glæden 
fri og synger de smukkeste sange fra Højskolesangbogen.

Arne Andreasen er højskolelærer og kirkemusiker. Han har 
skrevet både tekster og melodier til en lang række sange og 
salmer heriblandt årets Himmelske Dage sang.

Danmissions Missionssyn gennem 200 år kl. 13 - 14
Hvordan har mission og synet på mission ændret sig gennem tiden? Er 
det stadig missionsselskabernes vigtigste rolle at omvende til kristendom-
men eller er der mere og andet på spil? Danmission har 200- års jubilæum 
og kigger både tilbage på, hvordan det var, og på, hvordan mission også 
fremover kan være relevant for at skabe en bæredygtig verden, hvor vi både 
passer på klimaet, arbejder for fred og har plads til dialog og sameksistens 
mellem ligeværdige religioner.

Morten Skrubbeltrang, Danmissions formand, præsenterer Danmissions 
nye missionssyn og giver et bud på, hvordan vi gerne vil være med til at 
gøre en forskel i årene fremover.

Medvirkende i samtalen: Morten Skrubbeltrang, formand i Danmission; 
Anne Mette Jürgensen, tidl. udsendt til Cambodja; Sune Hjertmann, med-
lem af Danmissions bestyrelse og tidl. udsendt til Tanzania; Thyra Smidt, 
tidl. udsendt til Bahrain samt tidl. leder af Mødestedet på Vesterbro; 
Mogens Kjær, tidl. generalsekretær i Danmission.

Moderator: Anders Laugesen, programmedarbejder, DR Perspektiv og Fakta.

FREDAG
27.5 2022



Forvalterskab - hvem passer på skaberværket? kl. 19 - 20
Hvem skal passe på skaberværket, når mennesker tydeligvis ikke er gode til 
det? Har det betydning for relationen mellem mennesker, naturen og vores 
tro, når vi overforbruger jordens ressourcer og biodiversiteten skranter?  
        
Med hver deres perspektiver skal de tre medvirkende være med til at belyse 
og udforske begrebet forvalterskab, forholdet mellem mennesker og natur 
og diskutere, hvilken rolle trosbaserede aktører spiller i arbejdet med bære-
dygtighed. 

Den debat tager professor Ida Theilade, Københavns Universitet; Iyad Abu 
Moghli, Direktør for Faith for Earth, UNEP - også aktiv i PaRD (International 
Network on Religion and Sustainable Development) og Louise Buch Vift-
rup, næstformand i Danmissions bestyrelse.

Moderator: Nik Bredholt, sekretariatsleder for Resam.

Gå med til Tanzania, Cambodja og Mellemøsten kl. 16 - 17
Danmission har vandret med mennesker og partnere ude i verden gennem 
200 år. Medvandringerne ved 200-års jubilæet er tænkt som en symbolsk 
handling, der virkeliggør nødvendigheden af at gå sammen for at skabe en 
hel og sammenhængende verden, hvor der er håb, tilgivelse og liv.

På en times vandring i Roskilde vil vi via samtale, refleksion og forbøn sætte 
fokus på Danmissions arbejde i Cambodja, Tanzania og Mellemøsten. Vælg 
en af de tre ruter og hør mere om Danmissions arbejde. 

Mødested er udenfor Danmissions telt på Mulighedernes Marked ved Dom-
kirken - kig efter medvandringsflaget.

Medvandrere: Amalie Ehmsen, Anna Andersen og Lennart Pedersen – 
frivillige i Danmission.

FREDAG
27.5 2022

På 
engelsk!



DANMISSION AKTIVITETER UDE I BYEN 
Mission og mødet med den fremmede kl. 11 - 12.30 
Lokation: Roskilde Museum
Mission og mødet med muslimer i Danmark. Hvad er opgaven i den danske 
kirkes mødes med muslimske migranter og medborgere, når opgaven er at 
gøre Danmark til et bedre sted? En samtale mellem danske kirkeledere og 
internationale gæster om den lokale kirkes opgave som brobygger i inte-
gration og forkynder af evangeliet om Guds kærlighed i mødet med mus-
limer, der kommer til Danmark. Hvordan forbereder vi kirken på at gøre en 
positiv forskel i dette møde? Der vil være tid til spørgsmål og dialog.

Medvirkende: Naser Rezaeih, Århus; 
Sebastian Olesen, Volsmose; Niels Hviid, 
Gellerup; Clement Dachet, Mission Afrika 

MAYDAY MYANMAR - en vandring for fred  kl. 12 - 13.30 
Lokation: Palægården
Den 1. februar 2021 blev landet udsat for et militærkup. Militærkuppet er en 
katastrofe for civilbefolkningen, og der bliver slået hårdt ned på borgere og 
organisationer, der vil holde fast i grundlæggende demokratiske rettighe-
der. Vi ønsker at dele med folket, venner og partnere vores bekymringer, 
vores håb og vores bønner i denne svære tid i Myanmars historie. I alt dette 
udgør kirkerne en vigtig og aktiv rolle som dem, der bringer håb, styrke og 
trøst. Som kirkesamfund i Danmark vil vi også vise vores sympati – at vi ser 
det, der sker. Vi står i solidaritet med kirkerne og befolkningen i Myanmar. 
Derfor vil vi i fællesskab gå denne vandring, hvor vi går for fred og beder for 
Myanmars hårdtprøvede befolkning.

Vi mødes kl. 12 i Palægården, hvor der vil være taler, musik 
og burmesisk dans, og derfra vil fredsvandringen bevæge 
sig på en kort tur rundt i Roskilde og slutte på Hestetorvet.

Bag dette arrangement står Caritas Danmark, CCADK, 
BaptistKirken, Folkekirkens Nødhjælp og Danmission.

LØRDAG
28.5 2022



DANMISSIONS CAFÉTELT 
Social retfærdighed og menneskers værdighed kl. 10 - 11  
I Mellemøsten støtter kirken befolkningens demonstrationer mod korrupti-
on, i Tanzania forsøger kirken at påvirke myndighederne til at udvise social 
retfærdighed, i Myanmar støtter kirken befolkningens kamp for grundlæg-
gende rettigheder. Kirken blander sig med andre ord i arbejdet for befolk-
ningernes ret til værdighed og social retfærdighed. Set ud fra et teologisk 
perspektiv handler det om, at alle mennesker er født i Guds billede, og er 
derfor som mennesker ligeværdige med lige adgang til social retfærdighed. 
Så selvfølgelig skal kirkelige organisationer også kæmpe for menneskerettig-
heder. Men hvordan? Og hvor langt skal kirken gå i kampen for rettigheder? 

Det debatterer Hadi Ghantous, præst hos synoden i Libanon og Syrien; 
Humphrey Peters, præst og generalsekretær i den Nationale Evangeliske 

Synode i Syrien og Libanon, Joseph Kassab; 
præst og leder af Nyakato Bibelskole Mimii 
Brown, Tanzania.
 
Moderator: Agnete Holm, seniorkonsulent i 
Danmission. 

LØRDAG
28.5 2022

Hvordan griber kirkerne fremtiden? Kl. 17 - 18.30 
Lokation: Roskilde Museum
Kristendommen er global, og vi står over for globale udfordringer. Frem-
trædende kirkeledere fra både Syd, Nord, Øst og Vest vil give deres bud på 
fremtidens udfordringer, og hvordan vi skal gribe dem. 

Deltagere: Ærkebiskop Thabo Makgoba, Sydafrika; generalsekretær 
Kenneth Mtata, Zimbabwe; biskop Humphrey Peters, Pakistan; biskop 
Olav Fykse Tveit, Norge; pastor Peter Halldorf, Sverige. 

Vært: professor Peter Lodberg

På 
engelsk!



Kirkens rolle i et land i krise kl. 14 - 15
Hvad vil det sige at være en kirke i et land i krise? De medvirkende deler 
deres teologiske refleksioner om, hvad kirkens rolle er og hvorvidt – og hvor-
dan – kirkerne bør og kan indgå i fredsarbejde, dialog og konfliktløsning? 
Skal kirkerne beskyttes eller kan kirkerne selv bidrage aktivt til freden? Og 
hvordan kan en kirke, der selv er i krise, indgå i at løse nationale konflikter.  

Medvirkende i samtalen er præst og generalsekretær i den Nationale 
Evangeliske Synode i Syrien og Libanon, Joseph Kassab, Libanon; Hadi 
Ghantous, præst hos synoden i Libanon og Syrien, Myanmar og biskop 
Humphrey Peters, Pakistan.

Moderator er Simi Jan, journalist på TV2, som har vundet flere priser for sit 
modige arbejde som korrespondent. Her har hun ofte stået i orkanens øje, 
midt i de konflikter der opstår i verdens brændpunkter.
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