Søndag d. 17. juni
09:30-10.30 Frivillige idioter?
Hvilken rolle spiller frivillige i asyl- og integration i Danmark? Vrimler det ikke
bare med godtroende kirkefolk og hattedamer, uden overblik? Gør det frivillige
arbejde en fornuftig forskel? Er konvertitter blandt asylansøgerne ikke blot folk
der udnytter situationen? Oplægsholderen tegner og postulerer til samtale om
temaet.
Tegnet og talt debatoplæg ved: Palle Kure, Indre Mission

Folk og Tro

Mød Folk og Tro
på stand J40, Kæmpestranden
følg os på: www.facebook.com/folkogtro/

Torsdag d. 14. juni
14.00-15.00 Social kontrol i konservative kristne miljøer?
Har ”missionske” miljøer – i lighed med visse muslimske – et problem med social
kontrol og parallelsamfund? Det handler om måden, vi påvirker børn og unge på.
Ikke om ateisme versus tro. En udfordrende samtale mellem en psykologistuderende og aktiv i ”Med al ære og respekt” og forfatteren til bogen »Påvirkning
med respekt«.
Samtalepartnere: Martin Rosgaard, psykologistuderende og aktiv i ”Med al ære og
respekt” og Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut.
Moderator: vicegeneralsekretær Carsten Skovgaard-Holm, Luthersk Mission.

Fredag d. 15. juni

Lørdag d. 16. juni

10:30-11:30 Asyl og integration i virkeligheden.

09:00-10:00 Vi gør klogest i at vedgå ondskaben!

De seneste år har budt på politiske stramninger, men hvordan virker det ude i
virkeligheden – i asylansøgernes og integranternes dagligdag? Hvad er de største udfordringer i asylsystemet og hvordan kunne forbedringer føre til bedre
integration? Oplæg til debat og samtale med deltagere i teltet.
Medvirkende: Direktør Morten Goll,Trampoline House. Asylansøger.
Ordstyrer: Palle Kure, Indre Mission.

13.30-14.30 Er der plads til Gud i skolen?
Historisk set har der været stærke bånd mellem kirke og skole. Disse bånd er
nu næsten skåret over i folkeskolen og der er kræfter, der ønsker statstilskuddet til alle de religiøse friskoler fjernet. Er der plads til religiøse aktiviteter i
folkeskolen og skal der fortsat være statstilskud til friskoler, der har et klart
defineret religiøst grundlag? I Sverige er der nu politisk flertal for at afvikle
statstilskuddet til de religiøse skoler. Er det der, vi er på vej hen i Danmark?
Deltagere: Sekretariatsleder Hans Jørgen Hansen, Foreningen af Kristne Friskoler.i samtale med Alex Ahrendtsen, MF Dansk Folkeparti.

15:00-16.00 Holder den klassiske åndsfrihed i 2018?
Debat om forholdet imellem religionsfrihed, ytringsfrihed og bekæmpelse af
ekstremisme! I hvor høj grad bør islams og muslimers entre i den danske samfund sætte nye standarder for, hvad vi tænker om, og hvordan vi praktiserer
åndsfrihed i Grundtvigs fædreland? Er det legitimt at indskrænke religionsfriheden og ytringsfriheden for at bekæmpe ekstremisme? To folketingspolitikere debattere disse centrale spørgsmål for det danske samfund under ledelse af
en af forfattererne til "21 teser om åndsfrihed"!
Debat mellem Alex Ahrendtsen (MF for Dansk Folkeparti) og Daniel Toft Jakobsen (MF for Socialdemokraterne). Ordstyrer: Carsten Hjorth Pedersen, daglig
leder af Kristent Pædagogisk Institut.

16.30-17.30 Kirkehistorie eller fremtid?
De grundtvigske og de missionske har præget Danmarks kirke-, folke- og samfundsliv. Er de to bevægelser bare historie, eller har de også et bud på nutid og
fremtid? Oplæg til samtale og debat.
Deltagere: Ulla Morre Bidstrup, medlem af kirkepolitisk udvalg, Grundtvigsk
Forum, ph.d. og uddannelses- og afdelingsleder ved folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter. Hans-Ole Bækgaard, Cand.teol, ledende valgmenighedspræst
ved Aarhus Bykirke og formand for Kirkelig Forening for den Indre Mission i
Danmark.

En samtale om det onde og gode i mennesket, hvis det da findes? Om livet i
det store perspektiv. Er mennesket grundlæggende ondt eller godt eller begge
dele? Hvad betyder det for vores omgang med hinanden – både privat og på
samfundets arena – om vi ser ondskaben dybt i øjnene? Og hvis der findes en
ond åndsmagt, hvordan forsvarer vi os så?
I samtalen medvirker: Sørine Gotfredsen, sognepræst og forfatter til bogen “Fri
os fra det onde!”, og Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af Kristent
Pædagogisk Institut. Moderator: sognepræst Jens Ole Christensen

10:30-11:30 Kulturkristendom og eller personlig tro?
En debat om kirkens målsætning i det moderne samfund. Mange danskere
kalder sig selv kulturkristne De omfavner kristendommens etiske værdier og
er glade for at bruge kirkens ritualer ved dåb, konfirmation, bryllup og
begravelse. Men de køber ikke hele pakken. Andre betragter kulturkristendom
som ”kristendom light”. De ønsker at kirken skal kalde til personlig tro og er
bekymrede for at kulturkristendom i virkeligheden vaccinerer mennesker mod
bevidst og personlig tro. Driver ”de bevidst troende” de almindelige
mennesker ud af kirken ,og forøger de afstanden mellem folk og kirke?
Paneldeltagere: Redaktør Kåre Gade, sognepræst Marie Høgh, sognepræst
Jens Ole Christensen. Ordstyrer: Generalsekretær Jens Medom Madsen, Indre
Mission

12:00-13:00 Kristen mission – hvad skal det til for?
kristent missionsarbejde i 2018? Globalt sender mange organisationer,
Torsdag d. Hvad
15. erjuni
tusindvis af mennesker ud i verden - med evangeliet og med hjælp til mennesker. Hvorfor? Er tiden ikke løbet fra den slags? Hvorfor skal vi blande os i, hvad
folk tror på, og hvordan de lever et fjernt sted på jordkloden? Er det ikke bare
eksport af vores egne forestillinger? Er udviklingsarbejde mest for vores egen
dårlige samvittigheds skyld eller for modtagernes skyld?
Deltagere: Generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen, Dansk Missionsråd;
generalsekretær Jørgen Skov Sørensen, Danmission; vicegeneralsekretær
Carsten Skovgaard-Holm, Luthersk Mission. Ordstyrer: Niels Chresten
Andersen, Luthersk Mission.

13:30-14:30 Når fængslets port åbnes.
Løsladt – og hvad så? Når den tidligere indsatte igen skal være deltager i
samfundet udenfor fængslets mure, er der udfordringer. Hvornår lykkes det?
Hvad er de store udfordringer? Oplæg til eftertanke, med erfaringer fra dem
der ved hvor skoen trykker.
Deltagere: Informationsmedarbejder Hans Andersen, og organisationschef Ole
Bjørn Andersen fra organisationen Café EXIT.

