PROGRAM FOR
KONFERENCE FOR KRISTNE OG MUSLIMSKE LEDERE I DANMARK 2018
“GRÆNSERNE I TROSMØDET”
Fredag og lørdag d. 9.-10. november 2018

Sted:

Magleås Kursuscenter, Høsterkøbvej 6, DK 3460 Birkerød

16.00

Ankomst, check-in og registrering

Der er mulighed for bøn ca. 16:15.
16.30

Velkomst og åbning af konferencen
Recitation/læsning af Koranen og Bibelen
Velkomst og introduktion til konferencen
Formandsskabet for Kristent-Muslimsk Samtaleforum: Katja Machon Madsen og Stine
Rørbæk Møller

17.00

Introduktion til dagens samtaler
Jonas Adelin Jørgensen og Naveed Baig
Over de tre nedenstående temaer vil Jonas og Naveed guide os igennem en
struktureret samtale i gruppe hvor vi afsøger ’Grænserne i trosmødet’? ’Grænser’ betyder i
denne sammenhæng de udfordrende emner, som viser sig i trosmødet – kan vi egentlig forstå
hinanden? Hvad håber vi på for den anden? Hvordan guider det vores handlinger i forhold til
den anden? Vi tror på, at vi sammen kan blive klogere på sammenhængen mellem hvad vi
tænker og tror, og hvordan vi handler.
Det tilbagevendende og helt fundamentale spørgsmål bliver: Hvad er det, der styrer den måde vi
handler på? Især den måde, vi handler i forhold til dem, der ikke er ligesom os selv? Noget af det
vi tænker og tror er eksplicit og formuleret, andet er implicit og viden vi ikke umiddelbart kan
granske eller kritisere.

17:30

Tema 1: Kan kristne forstå og vurdere islam? Kan muslimer forstå og vurdere
kristendommen? Jonas Adelin Jørgensen og Naveed Baig
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Der er mulighed for kort bøn kl 18:00, og andre kan strække benene, men vi arbejder
hurtigt videre.
18:30

Fælles foto

18:45

Pause

19.00

Aftensmad

20.00

Tema 2: Bliver kristne frelst ifølge muslimer? Bliver muslimer frelst ifølge kristne?
Jonas Adelin Jørgensen og Naveed Baig

20.45

Kaffe, the og kage

21.00

Tema 3: Hvad er muslimers opgave i forhold til kristne? Hvad er kristnes opgave i forhold
til muslimer?
Jonas Adelin Jørgensen og Naveed Baig
Afrunding og afslutning på fredagens program

LØRDAG 10. OKTOBER 2018
7.00

Morgenmad

8.30

Opsamling på gårsdagens samtaler og præsentation af dagens program mv.

8.45

Valg til styregruppen

9.00

’Pilgrims-vandring’ omkring Magleås
Abdul Wahid Petersen om den muslimske pilgrimsfærd
Sr Ana Maria Cabral og Br Cæsarius om kristen valfart

10.00

Formiddagskaffe

10.15

Tema 4. Hvad er de fælles opgaver og udfordringer for trossamfund?
Tarek Ziad Hussain om muslimske perspektiver
Lise Paulsen Galal om kristne minoritetsperspektiver

12.00

Bøn og andagt

12.15

Frokost

13.30

Afrejse

NB: Der tages forbehold for ændringer og et endeligt og fuldstændigt program vil være i mapperne på
konferencen.
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