Nyevangelismen på Bornholm

TEMADAG: NYEVANGELISMEN PÅ BORNHOLM
Lørdag den 7. marts 2020 på Bækkely
Temadagen er arrangeret i samarbejde mellem
Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm og
Center for Teologi i Praksis på Dansk Bibel-Institut

TEMADAG: NYEVANGELISMEN PÅ BORNHOLM
Hvilken rolle kan indflydelsen fra C.O.Rosenius, som i Danmark gør sig særligt gældende i Luthersk Mission (LM) og Evangelisk Luthersk Mission (ELM),
spille i dag? Det er et af de spørgsmål, en temadag om nyevangelismen på
Bornholm skal kaste lys over.
Nyevangelismen er betegnelsen på den strømning i skandinavisk kirkeliv, som
C. O. Rosenius var en af de vigtigste talsmænd for. Den har i Danmark især
fået nedslag i LM og ELM, men har også øvet stor indflydelse i andre kirkelige
sammenhænge.
Bornholm står centralt, når det gælder den danske nyevangelisme, ikke
mindst fordi den første nyevangeliske organisation, Luthersk Mission, opstod
på Bornholm – og begge nyevangeliske foreninger i alle år har stået særlig
stærkt på øen. Det har bl.a. resulteret i, at medlemmer af LM og ELM også i
det øvrige Danmark ofte er gået under navnet ”Bornholmerne”.

På temadagen vil vi gennem foredrag og samtaler netop fokusere på nyevangelismens historie på Bornholm – også for at lære noget om nyevangelismens
betydning i dag.
Temadagen er arrangeret af Evangelisk Luthersk Samråd på Bornholm og
Center for Teologi i Praksis på Dansk Bibel-Institut.
Alle interesserede er velkommen!

TEMADAG

7. MARTS 2020

TEMADAGENS PROGRAM:
10.00 – Indledning – hvad er Nyevangelismen?
v/Finn Aa. Rønne
10.45 – Formiddagskaffe
11.00 – Chr. Møllers åndelige udvikling v/Flemming Kofod-Svendsen

12.00 – Frokost
14.00 – Nyevangelismen på Bornholm – den skånske forbindelse og magt
v/Ebbe Kaas
15.00 – Eftermiddagskaffe
15.30 – Forbindelserne mellem Sønderjylland/Slesvig og Bornholm
v/Jens Jensen
16.15 – Pause
16.30 – Med norsk og svensk accent – norsk og svensk påvirkning i missionsforeningerne på Bornholm i sidste halvdel af 1900-tallet
v/Birger Pedersen og Paul Otto Kjøller
18.00 – Aftensmad
19.00 – Bornholmsk nyevangelisme i det private rum – tre år af Christine
Rønnes liv v/ Finn Aa. Rønne
20.00 – Aftenkaffe
Fælles kirkehistorieskrivning – vi fortæller hinanden historier vi har hørt fra
vækkelsestiden
21.30 – Afslutning

I forbindelse med hvert foredrag er der tid til spørgsmål og samtale.
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PRAKTISK INFO
PRIS
300 kr. for hele dagen, inkl. alle måltider.

STED
Missions- og Ungdomshjemmet Bækkely
Sdr. Mosevej 23, Snogebæk
3730 Nexø

TILMELDING
Senest den 29/2-2020 til
Center for Teologi i Praksis, Dansk Bibel-Institut: dbi@dbi.edu, tlf.
33135500.
Man er velkommen til at deltage i dele af programmet, men bedes tilmelde sig
af hensyn til måltiderne.

Tilmelding og betaling kan ske på DBIs eller CTIPs hjemmeside under kalenderen.
Der kan også betales på MobilePay 33 243. Husk ved betaling på MobilePay
at skrive i meddelelsesfeltet: Temadag Nyevangelismen .
Endelig kan der betales kontant på selve temadagen.
Uanset om du betaler på MobilePay eller kontant, skal du huske at tilmelde
dig på e-mail eller telefon.

NÆRMERE OPLYSNINGER FÅS VED HENVENDELSE TIL
Finn Aa. Rønne, tlf. 30952729, finn@dbi.edu
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