
Fra kirke
  til kirke

Herning-provstiernes og Ikast-Brande provstiernes  
Ydre Missions projekt

- indbyder til

Inspirationsdag 
med fokus på Luther og mission 

Lørdag den 1. april 2017 
fra kl. 9.00 til kl. 16.30 
I Ikast kirkecenter,  
Kirkegade 8, 7430 Ikast

Program
9.00:   
Velkomst

9.15-10.15:   
Martin Schwarz Lausten, dr. theol.,  fhv. prof. i 
kirkehistorie v. Københavns universitet: ”Luther 
og mission“ Havde Luther mission i verden med 
i sine reformatoriske tanker? Fra Luther til  
pietismens missionssyn. 

Drøftelse
Kaffepause
11.00-12.00:  
Ruth Osmundsen, rådgiver på Tabor Evan-
gelical College, Mekane Yesus kirken: ”Mekane 
Yesus Kirken i Ethiopien – verdens hurtigst 
voksende lutherske kirke”
Drøftelse
 12.30 –13.00: 
Frokost
13.00-14.00:  
 Samuel Dawai. Leder af præsteskolen i Kaële, 
Den Lutherske Brødrekirke, Cameroun. ”Hvad 
betyder det at være en luthersk kirke i et afri-
kansk land. Hvor meget er kirken og præsterne 
præget af det lutherske, og hvordan påvirker 
det kirkens daglige liv”. Foredraget tolkes.
14.15-15.15:  
Karsten Nissen, fhv. biskop over Viborg stift: 
”De lutherske kirker mellem verdens mange 
kirkesamfund”
Kaffe
Afsluttende drøftelse
16.30: Slut

Luther og mission



Pris for “all inclusive” 100 kr., 
som afregnes ved mødet til kasserer J.P. Wolff.
Tilmelding: af hensyn til forplejning  bedes du 
tilmelde dig senest den 27. marts til Lindvig 
Osmundsen, tlf. 86865110. Mail: lijo@km.dk

Alle er velkommen til at deltage i  
Inspirationsdagen som er arrangeret i  
samarbejde mellem sognene i Herning  
Nordre Provsti og Herning Søndre Provsti og 
Ikast-Brande Provsti. 
  
Vi samarbejder med følgende  
missionsselskaber: 
Mission Afrika, Afrika in Touch, Danmission, 
Promissio, Spedalskhedsmissionen, Brødreme-
nighedens Danske Mission, Israelsmissionen, 
Ordet og Israel.

Se mere på www.kirketilkirke.dk 

Luther og mission
Kirke-til-kirke i Herning Nordre Provsti,  
Herning Søndre Provsti og Ikast-Brande 
Provsti indbyder til en temadag i anled-
ning af reformationsjubilæet. 

Temadagen stiller fokus på, om Martin 
Luther havde mission i verden med i sine 
reformatoriske tanker. 

Vi ser nærmere på det engagement i 
mission, som lutherske kirker verden 
over har i dag. 

Medvirkende ved inspirationsdagen

Martin Schwarz  
Lausten 
Dr. theol., fhv. professor 
i kirkehistorie ved Kø-
benhavns Universitet.  

Martin Schwarz Lau-
sten har skrevet en 
lang række bøger om 
bl.a. Luther og reforma-
tionen.

Ruth Eva Osmundsen 
Cand. mag. i etnografi og socialantropologi. 
Har arbejdet i Ethiopien i forskellige stillinger 
siden 2005. Først som studentersekretær i det 
evangeliske studenterarbejde.  
Fra 2009-2014 som missionær i Dansk Ethioper 
Mission / Promissio og siden 2014 for Norsk 
Luthersk Mission.

Karsten Nissen 
Cand. teol., Biskop over Viborg stift 1996-2014. 
Har indgående kendskab til internationalt 
kirkeliv bl.a. fra kandidatstipendiat ved Kirker-
nes Verdensråd, medlemskab af Det Lutherske 
Verdensforbunds Eksekutivkomité, Det mellem-
kirkelige Råd, Det økumeniske Råd.  
Er Folkekirkens teologiske rådgiver ved Refor-
mationsjubilæet.

Samuel Dawai 
Samuel Dawai er rektor på Den Lutherske Brød-
rekirkes præsteskole i Kaéle, Cameroun. Han er 
desuden medlem af Det Lutherske Verdensfor-
bunds komite for teologi og økumeniske rela-
tioner. 
Mission Afrika arbejder tæt sammen med Den 
Lutherske Brødrekirke i Cameroun om blandt 
andet teologisk uddannelse, evangelisation og 
udviklingsaktiviteter.


