FORFULGT

OM FORFULGTE KRISTNE OG NYDANSKERES VEJ IND I FOLKEKIRKEN

Konference lørdag den 10. marts 2012
kl. 10.00-15.30 Skovlunde Kirke, Skovlunde

PR O GR A M

Konferencen vil sætte fokus på forfølgelser af kristne
og på hvordan vi som folkekirke tager imod kristne
indvandrere og flygtninge.
I Danmark bestemmer det enkelte menneske selv,
hvilken religion det vil tilhøre. Men religionsforfølgelser
er et stigende problem verden over. Der er slået flere
kristne ihjel for deres tro i de seneste 100 år end i de 19
forudgående århundreder.

Kl. 10.00 Hvordan er situationen for forfulgte kristne i
verden?
Velkomst ved domprovst Steffen Ravn Jørgensen
Redaktør og journalist Pernille Bramming,
Weekendavisen: „Det arabiske forårs betydning
for Egyptens kristne“
Hærprovst, formand for Pakistans Kirke,
Thomas Beck: „Trosmod i Pakistan“
Informationssekretær og redaktør Simon Holtti,
Åbne Døre: „Er det arabiske forår en kristen
vinter?“
Gospelsanger Helen Berhane: „Nattergalens sang
– forfulgt for sin tro“
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.10 Gudstjeneste ved migrantpræst Massoud
Fouroozandeh
Kl. 14.00 Hvordan tager vi i Danmark mod forfulgte
kristne?
• Migrantpræst Massoud Fouroozandeh:
„Hvordan vi tager imod kristne i folkekirken“
• En oplevelse fra det virkelige liv: „Sådan
oplevede jeg som kristen at komme til
Danmark!“
• Daglig leder og presseansvarlig Hans Henrik
Lund, Kirkernes Integrations Tjeneste:
„Hvordan tager vi imod kristne som kommer
fra andre lande?“
Kl. 15.20 Afslutning ved menighedsrådsformand
Verner Bech

Intet tyder på en bedring. I lande som Kina og Nordkorea
krænkes religionsfriheden. „Det arabiske forår“ i
nordafrikanske lande har gjort situationen værre for
mange kristne. Ofte anses kristne i Mellemøsten og
Nordafrika som fremmedelementer. Medierne beretter
om konvertitter der forfølges selv i vestlige lande, hvor
religionsfrihed er en menneskeret.
En stor del af de indvandrere og flygtninge, som kommer
til Danmark, er kristne. De kommer fra forskellige
kirkesamfund rundt om i verden. Vi vil kigge på hvordan
vi som folkekirke kan tage godt imod de nye danskere og
bidrage til integration i det danske samfund.
I forlængelse af konferencen vil Mellemkirkeligt udvalg
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre
med disse temaer, og finde veje til at understøtte
menighedernes møde med kristne indvandrere og
flygtninge.
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