
Kirkeinspiration 25. september 2021

HERRE,VÆK OS!



Kirken har op gennem dens historie til tider erfaret, at Gud 
på en særlig måde har besøgt sit folk, så mange på kort tid 
blev vækket fra ligegyldighed til tro på Jesus Kristus. 

Kan Guds kirke i Danmark igen opleve fornyelse og vækkelse? 
Hvad kan vi gøre, så evangeliet om Jesus når ud til dem, der  
oplever tro og kirke som irrelevant? Hvilke muligheder har kirken 
for at fremme en vækkelse, der påvirker hele samfundet?

Velkommen til Kirkeinspiration 2021!

VÆKKELSE I BIBELEN  
v/ forstander Henrik Nymann Eriksen, 
LMH, Hillerød

Vi ser på vækkelser i Bibelen. Hvordan 
bruge bibelske vækkelser som motivation 
og inspiration?

BØN OG VÆKKELSE  
v/ sognepræst Henrik Arendt Laursen, 
Vigerslev Kirke

Hvordan bede om vækkelse? Forskere har 
påvist, at der ikke er eksempler på væk-
kelser, som ikke har været forberedt i bøn.

VÆKKELSESFORKYNDELSE ANNO 2021  
v/ præst Peter Techow, Københavnerkirken

Vækkelseshistorien er fyldt med prædi-
kanter, der talte til menneskers hjerter. 
Hvordan lyder en vækkende forkyndelse 
i dag?

Workshops

Program

EVANGELISTENS NÅDEGAVE OG TJENESTE 
v/ evangelist Roger Carswell,  
(sproget er engelsk. Kun kl. 15.15)

Gud giver nogle evangelistens nådegave. 
Hvordan bruger den enkelte og menighe-
den denne gave?

INTERNATIONAL VÆKKELSE  
v/ sekretariatschef Birger Nygaard,  
Folkekirkens Mission

Kirken vokser mange steder, men ikke i 
Vesten. Hvad kan vi lære om vækst og væk-
kelse af Guds verdensomspændende kirke?

OMVENDELSENS PRIS 
v/ præst Niels Nymann Eriksen, Apostel-
kirken og indvandrerpræst på Vesterbro

At blive kristen betyder ofte et brud med 
det gamle og en ny livsstil. Hvordan vejlede 
nye i troen, så de ud fra en indre overbe-
visning betaler prisen for at følge Kristus?

Kl. 9.30  Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 10.00  Guds hjerte! v/ Roger Carswell

Kl. 11.00  Pause med forfriskning

Kl. 11.30  Vores virkelighed! v/ Roger Carswell

Kl. 12.30 Mad

Kl. 13.30  Workshops – første runde

Kl. 14.45  Kaffe

Kl. 15.15  Workshops – anden runde

Kl. 16.30  Pause

Kl. 16.45  Gå med glæde! v/ Roger Carswell

Kl. 18.00  Slut

Kirkeinspiration 
2021
København lørdag den 25. september 2021 Kirke-

inspiration 
2021 

vil inspirere og 
udfordre dig og 
din menighed til 

at være kirke i 
bøn og mission.

Roger Carswell
Hovedtaleren Roger Carswell er fra England. Kom som  
femtenårig til tro på Jesus. Efter universitetet virkede han 
som lærer, indtil han i 1983 blev evangelist på fuld tid. 
Har talt på universiteter og hjulpet lokale kirker med at nå 
længere ud med evangeliet. Er forfatter til 11 bøger.

”Hvert menneske i hver  
nation og hver generation 
har ret til at høre ny- 
heden om Kristus  
som frelser”. 
(Carswells motto)
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CARSWELLS 
TALER BLIVER  

SIMULTANTOLKET 
TIL DANSK



Praktiske oplysninger
STED: 
Bethesda, Rømersgade 17, 1362 Kbh. K

TIDSPUNKT: 
Lørdag d. 25/9 2021 fra kl. 9.30 – 18.00

PRIS: 
325 kr. inkl. forplejning. Studerende: 200 kr.

TILMELDING:
På www.kirkeinspiration.com senest 
lørdag d. 11/9 2021

Følgende kirker og fællesskaber ønsker at anbefale Kirkeinspiration 2021:
Fredens-Nazaret Menighedsråd | Buddinge Kirkes Menighedsråd | Nordvestkirken | Københavnerkirken | Københavns 
Indre Mission | Væksthuset - et menighedsfællesskab i Lindehøj Kirke | Luthersk Mission i København | Evangelisk 
Luthersk Mission København | Fredens og Nazaret Menighedsfælleskab | Kingos Kirkes Menighedssamfund | Solvang 
Kirkes Menighedsråd | Emdrup Kirke.

Arrangør: 
Evangelisk Luthersk Netværk, Danmark


