
ARRANGØR 
Evangelisk Luthersk 

Netværk (ELN) i 
samarbejde med 
ELN København

PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

PRÆSENTATION 
af Olof Edsinger, generalsekretær 
i Evangelisk Alliance i Sverige

Sted 
Bethesda, Rømersgade 17 
1362 København K

Tid
Lørdag den 29. september 2018
fra kl. 9.30 - 19.00

Pris 
300 kr. inklusiv forplejning. 
Pris for studerende: 200 kr.

Tilmelding
www.kirkeinspiration.com
Tilmelding senest lørdag den 
15. september 2018

Kirkeinspiration 2018 støttes af 
Københavns Indre Mission; Emdrup 
Kirke og Menighedsfællesskabet 
Væksthuset ved Lindehøj Kirke

ARRANGØR: 

Evangelisk Luthersk Netværk (ELN) 

i samarbejde med ELN København

Olof Edsinger er 42 år og en profileret leder 
i den yngre kristne generation i Sverige. 
Han har skrevet omkring 15 bøger. Flere af  
bøgerne behandler temaet for årets Kirke- 
inspiration, og vidner om et ønske om at for-
stå Bibelen samt mod til lade Guds ord kaste 
lys ind over tidens spørgsmål og udfordringer. 
 
Edsinger er generalsekretær i ”Svenska 
Evangeliska Alliansen”. Han 
har også været general-
sekretær for ”Evange-
liske Fosterlandsstif-
telsens børne- og 
ungdomsarbejde”, 
og arbejdet som 
lederudviklings-
konsulent i Norge for 
NLM; ”Norsk Luthersk 
Misjonssamband”.

www.kirkeinspiration.com
www.facebook.com/kirkeinspiration



9.30: Ankomst, registrering og en kop kaffe

9.50: Velkomst, sang og bøn

10.15: Kønsidentitet i opbrud 
v/ Olof Edsinger, Sverige.
En mand er en mand, og en kvinde er en kvinde! 
Eller er de nu også det? For der bliver sat spørgs-
målstegn ved køn og seksualitet som aldrig før. 
Hvilken tænkning ligger bag? Hvordan implemen-
teres denne ideologi i Vesten?

11.15: Kaffepause

11.45: Køn, seksualitet og kønsroller i Bibelen 
v/ Olof Edsinger, Sverige.
En udfoldelse af det bibelske udgangspunkt 
for at tale om køn og seksualitet.

PRÆSENTATION AF WORKSHOPS 

PROGRAM

1) Hvad gør jeg, når jeg er usikker 
på min seksualitet? 
v/ Ole Backer Mogensen, sognepræst i 
Græsted.
Det kan medføre dybe kriser, når man 
som kristen oplever, at min seksualitet 
kolliderer med min opfattelse af Bibelen. 
Hvordan håndterer følelser og tanker, 
når seksualiteten giver brydninger? 

2) Om at give plads til både det maskuline 
og feminine i menigheden 
v/ lærer Heidi og præst Jens Lomborg, Skjern. 
Hvordan rummer vi menigheden i sin 
mangfoldighed, når oplevelsen af mas- 
kulinitet og femininitet er lige så varieret 
som antallet at personer i menigheden?  
 
3)  At være barn i en kønsneutral tid – 
om opdragelse og dannelse 
v/ Carsten Hjort Pedersen, daglig leder af 
Kristent Pædagogisk Institut.
Hvordan oplære på en sådan måde, at børn 
vedkender sig deres køn? Hvordan danner 
vi børn og unge til at tænke bibelsk om køn 
i en verden, hvor kønsbegrebet er blevet 
mere flydende? 
 
4) Vi andre springer med? 
v/ Territory Manager og psykoterapeut- 
studerende, MPF Henrik List, Emdrup Kirke. 
Ingen ”springer ud” for sig selv – tværtimod 
fører springet ofte til et ændret verdens- 
og gudsbillede for de nærmeste. På work- 
shoppen vil deltagerne dele oplevelser af 
kærlighed, samhørighed, skyld, skam, tvivl 
og meget mere. 

Bemærk: 
Workshop 5 afvikles kun kl. 15.45, og workshop 6 afvikles kun kl. 14.00

5) Eksempler på debat om køn i 
det offentlige rum
v/ Olof Edsinger, generalsekretær i 
Evangelisk Alliance, Sverige.
Debatten om køn fylder en del i medier 
og på arbejdspladser. Hvordan delta-
ger vi som kristne i denne samtale, 
så vi både er tro mod den bibelske 
sandhed og samtidig viser respekt 
over for de mennesker, der mener 
noget andet end os? 
 
6) Hvordan håndterer vi etiske 
udfordringer i menigheden? 
v/ Niels Jørn Fogh, sognepræst i 
Lindehøj Kirke.
Vi lever i den del af verden, hvor det 
grænseløse og flydende syn på etik og 
moral har medvind. Ikke desto mindre 
er Bibelen stadig fyldt med etisk vej-
ledning! Hvordan håndterer vi det når 
kristne lever i modstrid med Bibelens 
normer? 

7. Kønspolaritetens glæder og 
udfordringer i ægteskabet 
v/ stud.theol Lene og cand.theol 
Christian Dalsgaard Thomsen.   
Biblen taler om, at Guds design for 
mennesket er, at vi er skabt for-
skellige som mand og kvinde. Det 
udfordres af samtidens syn på køn 
og ligestilling. 
Hvordan skal vi forstå, udfolde 
og understøtte kønsforskellene i 
ægteskabet? Hvilke glæder og 
udfordringer stiller hverdagen 
os overfor?

13.00: Frokost

14.00: Workshops

15.15: Kaffepause

15.45: Workshops

17.00: Let aftensmad

17.30: Jesus - min identitet 
v/ Jens Lomborg, præst i Skjern 
Bykirke og formand for ELN.
Hvordan Jesus-identiteten 
former og bærer os i livets 
kampe, glæder og udfordringer. 
Lovsangen ledes af et band fra 
Lindehøj Kirke

19.00: Tak for i dag!

       er konferencen, som klæder dig og din menighed 
på til at være kirke og kristen dér, hvor I er. Tag din menighed under armen, 
og tilmeld jer allerede nu. 

Årets tema er Køn og Kirke. Et superaktuelt emne i en tid med kønsidentitet 
i udbrud og en kirke i opbrud. Hva d er ligestilling? Er køn en social konstruk-
tion? Skal børn præges efter køn fra en tidlig alder? Hvordan navigerer og 
agerer vi som kirke i denne virkelighed?

Formiddagen byder på to foredrag ved Olof Edsinger, generalsekretær i 
Evangelisk Alliance, Sverige. Der vil være mulighed for oversættelse. 

Om eftermiddagen udbydes en række workshops. Vælg frit det, som passer til dig.

Dagen afsluttes med lovsang og forkyndelse ved Jens Lomborg, der er 
formand for ELN og præst i Skjern Bykirke. 

Vi glæder os til at se dig og din menighed til en berigende dag. 

KIRKEINSPIRATION


