
Kursusdag om mission
med Chris Wright

- I samarbejde med Evangelisk Alliance, 
Menighedsfakultetet og Dansk Bibelinstitut

Guds folk - hvem er vi og 
hvad er vores mission?

Chris Wright er professor i Gamle Testamente og leder af  
Lausannebevægelsens teologiske arbejdsgruppe. Han leder Langham 

Partnership International, som blev grundlagt af John Stott.



Århus, fredag d. 12. april, Torvet, Katrinebjergvej 75

9.00-9.30:  Kaffe og rundstykker
9.30-11.30:  Forelæsning ved Christ Wright: Fem punkter om mission  
  - Missionsbefalingens bibelske bredde og omfang. 
11.45-13.00:  Frokostpause (der henvises til spisesteder i nærheden)
13.00-14.30:  Oplæg ved Chris Wright: Guds folk – hvem er vi, og hvad  
  er vores mission?
15.30-17.00:  Oplæg ved Chris Wright: Troens og kærlighedens   
  lydighed. Balancen mellem tro og handling i Cape Town  
  Erklæringen.

Tilmelding til: mf@teologi.dk (senest tilmelding d. 8. april)

Pris: 150 kr. (Studerende: 75 kr. indtil fredag d. 29. marts, derefter 125 kr.)  
- Pris inkluderer morgenbrød og eftermiddagskaffe.

Chris Wright holder oplæg på engelsk. Hvis du har brug for simultan 
tolkning fra engelsk til dansk, gør venligst opmærksom på dette, når du 
tilmelder dig. 

Arrangører: Evangelisk Alliance og Menighedsfakultetet 

Birger Nygaard:
Chris taler lever, tænker og ånder 
fra indersiden af det bibelske 
verdensbillede og drager sine 
tilhørere med ind heri på en måde, 
der åbner Guds forunderlige 
verden for os som aldrig før. Fra 
den position får vi virkelig øje på 
den verden, vi lever i.

Lotte Birch Carlsen:
Chris Wright er den, der for 
alvor åbnede den gammeltes-
tamentlige missionshistorie for 
mig. En missionshistorie, som 
er min historie forstået som 
fortid, nutid og fremtid, og som 
jeg kan både hvile og arbejde i! 
Jeg glæder mig til at møde ham 
igen!



København, lørdag d. 13. april i Bethesda (Israels Plads)  
ved Nørreport st.

10.00-10.15:  Kaffe
10.15-12.15:  Oplæg ved Chris Wright: Guds folk – hvem er vi, og hvad 
er vores mission?
12.15-12.45:  Sandwich
12.45-14.45:  Oplæg ved Chris Wright: Troens og kærlighedens   
  lydighed. Balancen mellem tro og handling i Cape Town  
  Erklæringen.
14.45-15.00:  Kaffepause
15.00-16.00:  Paneldebat (på dansk).
  Paneldeltagere: Nicolai Winther-Nielsen, Andreas   
  Rasmussen og Henrik Sonne Petersen.  

Tilmelding til: info@evangeliskalliance.dk. Seneste tilmelding d. 9. april. 

Pris: 150 kr. (Studerende: 75 kr. indtil fredag d. 29. marts, derefter 125 kr.)  
- Pris inkluderer frokostsandwich og eftermiddagskaffe.

Chris Wright holder oplæg på engelsk. Hvis du har brug for simultan 
tolkning fra engelsk til dansk, gør venligst opmærksom på dette, når du 
tilmelder dig. 

Arrangører: Evangelisk Alliance og Dansk Bibel Institut

Morten Hørning:
“Chris Wright har i dobbelt forstand en 
enestående position at tale til os ud fra: Som leder 
i Lausanne-bevægelsen har han en global indsigt 
i kirkens tilstand og udfordringer på verdensplan, 
og som teologisk professor har han en dyb indsigt 
i Bibelen. Den kombination kan ikke andet end 
udfordre og berige os”.



Lohse
Forlagsgruppen Lohse. 

Tlf. 75 93 44 55 · www.lohse.dk

Med sit store overblik over hele den bibelske historie formidler Chris Wright 
en invitation til at være med i Guds mission. Ikke som en befaling, men 
som et privilegium, der giver mening og retning til hele Guds folk i dag. 
Bodil Skjøtt, generalsekretær, Den danske Israelsmission 

Det drejer sig ikke så meget om, at Gud har en 
mission for sin kirke i verden, som at Gud har 

en kirke til sin mission i verden. Mission blev 
ikke skabt af hensyn til kirken; kirken blev til af 

hensyn til missionen – Guds mission.

En fantastisk kalejdoskopisk bibelsk oversigt over den privilegerede rolle, 
som hele Guds folk er givet, nemlig at opfylde Missio Dei i verden.  
... en krystalklar bekræftelse på, at det er hele kirkens ansvar at bringe vid-
nesbyrd om Kristus og hans rige til ethvert område af verden.
Lindsay Brown, International Director, Lausannebevægelsen

Vi, der er Guds folk, hvem er vi egentlig, og hvad er vi her for? Chris Wrights 
gode indførsel i mysterierne ud fra et gammeltestamentligt perspektiv med 
tydelige tråde til Ny Testamente blev en åbenbaring for mig!
Lotte Carlsen, netværkskoordinator Dansk Ethioper Mission

300 sider
299,95 kr.

Ny bog om kirkens mission 

Guds folks mission
af Chris Wright

Udkommer den 12. april i forbindelse med Chris Wrights besøg i Danmark


