Mission!? – Hvad er det egentlig?
Crash kursus i mission
Hvorfor, hvor og hvordan? – lyder det når vi spørger for at forstå en sag eller en situation. For ansatte i kirker og
missionsorganisationer, eller frivillige samme steder, antager vi nogle gange, at det står lysende klar, hvad der skal
svares på disse spørgsmål. Men det gør det faktisk ikke for særligt mange af os. Det hænger sammen med, at
”mission” både er et komplekst begreb, men også at der ikke altid er sammenfald mellem en organisations eller kirkes
opfattelse af mission og den opfattelse vi selv har.
Hvad er et missionssyn? Hvad er sammenhæng mellem tro, kald og mission? Hvad former vores forståelse af mission?
Det er store emner, som det er vigtigt at tage livtag med!
Tid, sted og tilmelding
-

Diakonissen (nærmere beskrivelse senere).
Tilmelding til hsp@dmr.org, eller dmr@dmr.org.

Deltagere: ansatte i DMR medlemsorganisationer og andre interesserede.
Max 8 deltagere. Ved mindre end 4 deltagere aflyses kursusdagen.
Forventninger
-

-

De tre kursus-timer indeholder både en vidensdel, hvor moderne mission præsenteres, og en workshop-del,
hvor der er en åben drøftelse om det, at job og engagement i en kirke eller missionsorganisation indebærer
en værdidimension og berøring med ord som tro, kald og mission.
Det er en forventning, at det er klarere for deltagerne, hvad ’mission’ betyder, når det bruges i en kirkelig
sammenhæng.

Forberedelse
-

Det forventes at hver deltager har læst et par tekster og indsendt en lille tekst (to linjer) forud for kurset.
Tekster og opgave fremsendes til deltagerne ved tilmelding.

Program
12.45-13.15
13.20-14.00

Velkomst og introduktion
Moderne mission. Hvad er det? Kendetegn, resultater, udfordringer.

14.15-15.00

At finde sin plads… Organisationens/kirkens ”mission” og min opfattelse - om integration
af værdier i arbejdet
Opsamling

15.00-15.15
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