Folkekirke og Religionsmøde
Foredrag og tilbud fra udvalget
Lillian Risum:
- Forskelle og ligheder mellem islam og kristendom.
- Sognet, hvor hovedsproget er arabisk. – Erfaringer fra mødet med
muslimer i Gellerup.
- Hvad er vigtigst i islam, og hvad er vigtigst i kristendommen?
(Et oplæg, der har været afholdt i Hjørring for en blandet forsamling af
kristne og muslimer).
- Noget om islamisk livsstil. Er det religion eller kultur? Kan og vil danske
kristne tilpasse sig denne livsstil?
- Hjælp! – Min datter vil konvertere til islam.
Andre emner kan aftales

Thomas Jakobsen:
- ”Soul Spark”
Kursus over seks gange, som introducerer flere af de åndelige
discipliner i kirken. Temaer for de enkelte aftner er: - At høre Gud tale
gennem bibelen. At læse bibelen som bøn. (Fordybelse) - At rejse med
Gud. Livet som en vandring med Gud. (Refleksion) - Hvem er jeg?
(Indlevelse) - Guds nåde. (At se et billede) - Kaldet til at blive. (Helende
bøn) - Pilgrimmen. (Poesi) Introduktion til Ignatiansk inspireret
bibelmeditation er en væsentlig bestanddel af kursus.
- Endagsretræter (byretræter)
En mini-retræte, som introducerer et emne f.eks. Jesus-bønnen. Fokus
på praksis (bøn/meditation) og egen refleksion. Dagen forløber i
stilhed, hvilket kræver uforstyrrede omgivelser (normalt 9.30 – 17.00).
Umiddelbart tilbydes retræter med disse temaer: - Maria; Bibelmeditation; - Tidebøn; - Jesusbønnen
- Liturgisk konsulent
Stillegudstjenester, tidebøn, keltisk bøn, Taize mv.

- Religionsdialog og verdenssyn
Hvorfor lykkes religionsdialog nogle gange og andre gange ikke? Fra
2015 tilbydes foredrag om verdenssyn og disses betydning for
religionsdialog. Yderligere oplysninger på Stiftsudvalgets hjemmeside.
Jens Dammeyer:
- Buddhistisk og kristen mindfulness i Danmark og i Taiwan.
Terapien 'mindfulness' kommer fra Buddhismen. Ikke alle ved dette,
men når man sammenligner den danske version med den buddhistiske
i Taiwan sættes tingene i perspektiv. Som et kristent svar på
'Mindfulness' er 'Christfulness' blevet opfundet.
Foredraget kan være ledsaget af billeder fra Taiwan, derfor behøves
digital projektor og lærred.
- Som ressouceperson tilbyder jeg mig som udgangspunkt til alt, der har
med okkultisme at gøre.

Benedicte Tønsberg
- Det vågne hjerte". Om centrerende bøn/ Thomas Keating.
- Hvad laver en præst for åndeligt søgende ?
- Om PilgrimMors . Et Lysbilledforedrag.
- Rådgivning vedr .retræter , pilgrimsvandring og etablering af åndelig
dannelses grupper med særligt fokus på centrerende bøn og
ignatiansk bibelmeditation .
- Samtaler i form af åndelig vejledning / medvandren.

