Dagens program:
10.00: Velkomst og herefter:
Garbi Schmidt:
Kan vi leve sammen? Nutidige og historiske perspektiver
på indvandring.
12.00: Frokost
13.00: Mogens S. Mogensen: Vores møde med de fremmede flygtninge og indvandrere, der kommer til landet i disse år
14.30: Kaffepause
15.00: Musikalsk underholdning bl.a. ved den afrikanske gruppe
fra Sankt Mariæ Kirke

Under samme tag
Om danskere, flygtninge og
indvandrere

Nordjysk Kirkedag er en fælleskirkelig inspirations- og debatdag,
hvor alle er velkomne. Bag arrangementet står ”Arbejdsgruppen
Nordjyske Kirkedage” med repræsentanter fra Baptistkirken,
Metodistkirken, Den Romersk-katolske Kirke, Folkekirkens
mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aalborg stift og folkekirkelige
menighedsråd.
Praktiske oplysninger
Tid:
Lørdag den 2. april 2016 kl. 10-16
Sted:
Vesterkær Kirke,
Skydebanevej 2, Aalborg
Tilmelding: Pr. e-mail til
lars.m.jens@gmail.com
eller evt. pr. post til
Lars Møller Jensen,
Adjunktvej 5, 9000 Aalborg,
tlf. 4098 2622
Tilmeldingen skal indeholde navn på de personer
tilmeldingen vedrører. Tilmelding senest torsdag den
24. marts. Tilmelding herefter kan kun ske pr. e-mail
og kun så længe der er plads.
Pris:
175,- kr., inkl. frokost og kaffe.
Betaling:
Sker samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank,
reg.nr. 5079 konto 0001404911 med tydelig angivelse
af indbetaler.

Nordjysk Kirkedag 2016
Lørdag den 2. april kl. 10-16
Vesterkær kirke, Aalborg

“Under samme tag - om danskere, flygtninge og
indvandrere”.

Schmidt har specialiseret sig i forskning om indvandrere i Vesten,
herunder muslimske minoriteter. Hun blogger på Videnskab.dk
om religion.

At være under samme tag er noget særligt. Vi inviterer gode
venner ind under vores tag – og vi bliver glade når andre inviterer
os ind under deres tag. Det kan dog være svært ved at invitere
fremmede indenfor. At det er svært er ikke noget nyt. Allerede
Jesus siger ”jeg var fremmed og I tog ikke imod mig”.

”Vores møde med de fremmede - flygtninge og indvandrere, der
kommer til landet i disse år”. Formand for Folkekirkens
Mellemkirkelige Råd
Mogens S. Mogensen
siger om sit foredrag:
”Migranter og flygtninge
er ikke et nyt fænomen.
Verdenshistorien - og
bibelhistorien - er i høj
grad præget af
migrationer, mennesker
på flugt, mennesker på
vandring. Gennem hele
det gamle testamente
lyser appellen til Israel om at tage sig af enken, den faderløse og den fremmede. Og Jesus identificerer sig med den
fremmede, når han siger, at hvad vi har gjort eller ikke gjort mod
den fremmede, har vi gjort eller ikke gjort mod ham. Omsorgen
for den fremmede er en vigtig del af kristendommens etik. Men
flygtninge og andre migranter er ikke blot mennesker, der har
behov for omsorg, men også mennesker, der har noget at
bidrage med, kristendommens globale udbredelse hænger
blandt andet sammen med migrationer.”

På Nordjysk Kirkedag 2016 skal vi høre og tale om hvordan vi
møder de fremmede, der kommer og er kommet. Garbi Schmidt
kommer med en mængde viden om indvandring i historisk
perspektiv og om religion – ikke mindst islam.
Mogens S. Mogensen er formand for Folkekirkens mellemkirkelige
Råd. Mogens har i en årrække arbejdet med mission,
missionsteologi og det interkulturelle møde.
Dagen sluttes af med musikalsk underholdning.
“Kan vi leve sammen? Nutidige og historiske perspektiver på
indvandring.”
Professor Garbi Schmidt siger om sit foredrag:
”Danmark forstås ikke traditionelt som et
indvandringsland. I dette oplæg vil jeg, via
et blik på indvandringens historie i Danmark
(særligt København) beskrive, hvilke
udfordringer, tendenser og møder, som er
sket over tid. Hvad kan vi lære af historien i
det nuværende kulturmøde? Og hvad siger
forskningen, at det giver mening at være
opmærksom på, når vi skal leve sammen i et
kulturelt og religiøst mangfoldigt samfund?”
Garbi Scmidt er professor i kultur- og sprogmødestudier på Institut
for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet. Hun har skrevet
doktorafhandling om Nørrebros indvandringshistorie. Garbi

Dagen afsluttes med musikalsk
underholdning – bl.a. vil den
afrikanske gruppe fra Sankt Mariæ
Kirke fremføre sange fra afrikanske
kulturer.

