Praktiske oplysninger

Christianslystmødet

Christianslystmødet finder sted på kursuscentret Christianslyst ved Sønderbrarup. Adressen er:

De fleste mennesker vil formentlig forbinde religion med
fred, da netop fred er et betydeligt tema i alle de store
verdensreligioner. Og hvor det ofte lykkes at holde fred
indadtil, er det mere kompliceret udadtil, ikke mindst i
områder eller situationer hvor to religioner mødes ansigt
til ansigt.

2018

Christianslyst
Nottfeld, 24392 Süderbrarup
Tlf. 04641 92 229
PRISER (PR. PERSON)
Forplejning og overnatning på dobbeltværelse..... € 70,Forplejning og overnatning på enkeltværelse....... € 80,Deltagelse fredag, inkl. middag........................€ 30,Deltagelse lørdag, inkl. frokost.........................€ 34,Deltagelse i enkeltforedrag.............................. € 10,Leje af sengetøj............................................. € 10,(Ønsker du ikke at leje sengetøj og håndklæde, skal du
selv medbringe det nødvendige)
TILMELDING
Tilmelding sker ved at udfylde og sende tilmeldingsblanketten til Henriette Gosvig Knudsen, Osterstr. 5, 25917
Leck. Du kan også maile oplysningerne eller en skanning
af den udfyldte blanket til knudsen@kirken.de.
BETALING
Betaling for kursus, overnatning osv. overføres ved tilmelding. Tilmeldingen er først gyldig når din indbetaling er registreret. Send betalingen med tydelig angivelse af navn(e) til:
NOSPA: Christianslystmoede

2018

Christianslystmødet

2018

Det har medført større og mindre konflikter verden
rundt, og flere af dem har efterladt tydelige spor tværs
over både Europa og Mellemøsten. Derfor vil vi på på
dette års Christianslystmøde se nærmere på nogle af de
konflikter som er opstået og på personer som var involveret. Vi spænder vidt denne gang, både i tid og geografi, og vi skal bl.a. over Armenien, Betlehem, Syrien
og store dele af Europa på vejen gennem dette års emne.
Vi vil også se på den generelle sikkerhedssituation i en
verden hvor fred ikke er noget man kan tage for givet.
Hvilke faktorer har ført os til der hvor vi er nu, og hvordan kan vi forvente at situationen vil udvikle sig i de
kommende år?
Foredragsholderne er af vanlig høj standard, og maden
på dette års møde vil bære præg af et af de lande som vi
møder undervejs, nemlig Palæstina.
Der vil være tre spændende oplæg, og efter hvert vil der
være mulighed for spørgsmål og diskussion. Undervejs
i programmet er der også indlagt pauser hvor man kan
udveksle erfaringer eller lære nye mennesker at kende.

RELIGIØSE
KONFLIKTER
på tværs af tid og sted

IBAN: DE66 2175 0000 0164 4537 06
BIC: NOLADE21NOS
TILSKUD: Medlemmer af en dansk menighed i Sydslesvig
kan søge om tilskud til mødedeltagelse hos eget menighedsråd. Dette bør ske inden mødet afholdes.
YDERLIGERE OPLYSNINGER kan fås hos Christianslystudvalgets medlemmer, Henriette Gosvig Knudsen, tlf.
04662 2443, Jacob Ørsted, tlf. 0461 56446, og Ruben
Fønsbo, tlf. 04631 7179.

Christianslyst-mødet 2018 - for alle med interesse
for kultur og kristendom

2. - 3. marts 2018
Kursuscentret Christianslyst

Tilmelding
Navn(e)
Adresse
Postnr. og by
Tlf.
Mail
¨ Par, dobbeltværelse, € 70,- pr. person
Sammen med
¨ Ønsker enkeltværelse, € 80,¨ Leje af sengetøj og håndklæde, € 10,¨ Deltagelse fredag, inkl. middag, € 30,¨ Deltagelse lørdag, inkl. frokost, € 34,¨ Deltagelse i enkeltforedrag, € 10,¨ Vegetarmad
¨ Diabetikermad
Bemærk at overnatning inkluderer forplejning.
BETALING
Samtidig med tilmelding overføres betaling med tydelig
angivelse af navn(e) til nedenstående konto.
BANK: VR Bank eG, Niebüll
IBAN: DE89 2176 3542 0007 5260 32
BIC: GENODEF1BDS
TILMELDING OG TILMELDINGSFRIST
Tilmeld dig ved at udfylde blanketten og sende den til:
Ruben Fønsbo, Schwennaustr. 12, 24960 Lyksborg
Du kan også maile oplysningerne eller en skanning af den
udfyldte blanket til Ruben på ruf@kirken.de.
Sidste tilmeldingsfrist er 10. februar. Har vi ikke registreret din indbetaling to hverdage efter denne dato,
forbeholder vi os ret til at annullere din tilmelding i
tilfælde af pladsmangel.

Program, Christianslyst-mødet 2018
FREDAG D. 2. MARTS
Fra kl. 17.00...............Ankomst og værelsesanvisning
Kl. 18.00................................................. Spisning
Kl. 19.30...................... Foredrag v. Mogens Højmark
Kl. ca. 22............................................ Let natmad
Efter hvert foredrag er der tid til spørgsmål og debat.
Det armenske folkedrab og armeniernes moder, Karen Jeppe
Karen Jeppe, Armeniernes Moder, var en pige fra Gylling, der som ung blev grebet af at høre om, hvordan det
armenske folk blev forfulgt. Hun følte så stærkt et kald,
at hun i 1903 rejste til Urfa i Tyrkiet for at hjælpe de
forældreløse børn. Da hun efter et par år havde lært det
armenske sprog, blev hun leder af børnehjemmet og skolen i Urfa. Karen Jeppe blev i Urfa, også mens de værste
forfølgelser af det armenske folk stod på. Her hjalp hun,
hvor det var muligt. Efter 1. verdenskrig rejste hun hjem
til Danmark, men tog i 1921 til en armensk flygtningelejr
i Aleppo i Syrien, hvor hun fortsatte sit hjælpearbejde
med støtte fra Armeniervenner i Danmark og fra resten
af verden. Hun døde i 1935 og ligger begravet i Aleppo.
Mogens Højmark er tidligere efterskolelærer og arkivleder på Lokalhistorisk Arkiv for Gylling. Han er forfatter til bogen ’Kun et lille lys’.

LØRDAG D. 3. MARTS, FORMIDDAG
Kl. 8.00............................................... Morgenmad
Kl. 9.15.............................................. Morgensang
Kl. 9.30.......................... Foredrag v. Vita Andreasen
Troen set med palæstinensiske øjne - to folk side om
side i det hellige land, hvordan skal det gå?
Vita Andreasen har som præst og højskolemenneske mødt
mange unge fra Betlehem. Og gennem foreningen Betlehem Venner har hun været dernede flere gange. Det gør
indtryk at møde den lutherske præst Mitri Raheb, der er
præst ved julekirken i Betlehem. Mitri ser på troen med

palæstinensiske øjne, og han tror på, at freden skal vindes gennem ikke voldelig modstand og kreative initiativer omkring musik, kultur, teologi og uddannelse. Mitri
Raheb er kendt langt uden for den mellemøstlige verden.
Kom og vær med til at samtale om troen i et af verdens
brændpunkter.
LØRDAG D. 3. MARTS, EFTERMIDDAG
Kl. 12.00.................................................. Frokost
Kl. 13.30.............................Foredrag v. Ole Kværnø
Krig og fred i det 21. århundrede: Tag det bare roligt;
der bliver krige nok til alle
Dekan ved Forsvarsakademiet Ole Kværnø tegner et billede af de store drivkræfter under den sikkerhedspolitiske
geografi og dynamik frem mod 2050 og de megatrends,
det kaster af sig for at slutte med europæiske og danske forsvars- og sikkerhedspolitiske trends. En af de megatrends, vi ser med ganske stor sikkerhed, er magtens
forskydning fra statsmagt til individmagt – hvilket især
presser autoritære, traditionalistiske, oftest patriarkalske
stater, hvis idé er religiøst begrundet. De stater, i Mellemøsten, Golfen, Nordafrika, kæmper voldsomt imod og
bruger den religiøse begrundelse af statens fundamentale
ide som en central kampplads. Man kan meningsfuldt tale
om religionskrigens genkomst efter fravær eller undertrykkelse under den Kolde Krig.
Kl. ca. 16 afsluttes Christianslystmødet 2018.

