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SØNDAG

Kl. 19.00 Kaffe og ankomst
Kl. 20.00 Sognepræst Thurø Thomas Aallmann: Let's pray! - en dansk feltpræst og The 
US Marine Corps. Udsendt fra juli 15 til februar 16 i Al Assad Airbase, Irak med 150 danske
og 900 amerikanske soldater 5 km fra IS, blev jeg tæt knyttet til The Marines. Som deres 
chaplain, slog vi sammen ind på høje veje, der gav styrke fra sig på flere planer. Det vil jeg 
fortælle lidt om. I sidste ende drejer det sig om det bibelske, og bibelen om dette spørgsmål:
Er Kristus kun nyttig for mig - eller er Han det ultimativt skønne? Hvis Kristus kun er en 
nyttig figur i et system, er det ofte fordi, at jeg vil have ham til at flytte noget i min verden. 
Er Han det ultimativt skønne, så er det mit hjerte, der skal flyttes - måske vil det derefter 
begynde at flytte verden."

MANDAG

Kl. 10.00 Sognepræst, Sorø, samt formand for Selskabet for Danmarks 
Kirkehistorie Rasmus Dreyer: Et importeret problem? Hans Tausen og 
tyrkerne. Frygt for tyrkerne, dvs. for islam, var et mere reelt problem for de reformatoriske 
teologer i Danmark, end den hidtil har været påpeget. Tyrkerfaren var ikke bare ”et 
vrængbillede, som gik ud fra den evangeliske kristendoms absoluthedskrav”, som prof. 
Martin Schwarz Laustens skriver i sin bog om de danske reformationsteologers syn på islam
(Anis 2010). Tyrkerne var en trussel, der var virkelig. I dag ved vi, at islamiske sørøvere 
hærgede i både Nordsøen og langt op i Nordatlanten. Så måske var der også reelle grunde 
til, at danskere som Hans Tausen udgav bønnebøger til bøn mod denne nye fare i verden?

Kl. 14.00 Valgmenighedspræst Kjellerup Johan Chr. Nord:I folkets egne gamle ord 
kun folkelig oplysning bor af  Folkeånden givet" Aage Møller og mytologien. I 1921 
rejste den grundtvigske hjemmeføding Aage Møller Rønshoved højskole. Med skolen 
ønskede han at finde tilbage til den egentlige grundtvigske højskoletanke, og efter en 
søgende tid oplevede han det gennembrud,han havde længtes efter. Han oplevede myternes 
kildevæld som folkeåndens levende selvmeddelse - og den gamle livsoplysning gjorde alting 



nyt. Foredraget vil handle om Aage Møllers syn på mytologien - og om den styrke vi der 
idag vedkender os folkelig og kristelig arv og gæld kan møde i dette syn.

Kl. 17.00 Gudstjeneste i Ribe domkirke ved sognepræst Københavns domkirke Stine 
Munch

Kl. 20.00 Sanger og forfatter Troels Pedersen: Sange fra og ord om Daglig tale.

TIRSDAG

Kl. 10.00 Valgmenighedspræst Odense Massoud Fouroozandeh: Rapport fra fronten:
Missionens stilling og fremtid i Danmark lige nu. Massoud vil i foredraget fortælle om 
missionen blandt muslimer og de tiltag som i den nuværende flygtninge/migrant krise er 
nødvendige.

Konventet arrangeres af  C.S. Lewis-selskabet.

Tilmelding ved betaling af  deltagerafgift på 500,- betales på konto reg.: 4695 Konto. nr.: 
3629773932 senest 5. marts husk navn på indbetaling.
Indkvarterings muligheder på B&B, Vandrehjem. Torben Bramming er gerne behjælpelig 
med svar på spørgsmål tlf. 21852381/ email: tbramming@stofanet.dk
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