
kristen tro i ett 
mångkulturellt samhälle 

Inbjudan till en eftermiddag där vi samtalar om hur vi 
genom vänskap och respekt kan presentera Jesus för människor 

från andra religioner och kulturer

ad Fontes (eFk), lund  
lördagen den 2 februari 2019

Det svenska enhetsamhällets tid är förbi och kristna församlingar befinner sig idag i en annan 
och mer missionsliknande miljö. Medan samhällets officiella linje går mot ökad sekularisering 
och något som närmast kan liknas vid religionsfobi märks ett ökande intresse för andlighet.  
Flyktingar och invandrare kommer till Europa med utländska kulturer och religioner i sitt baga-
ge. I Sverige möter de en märklig mix av det som en gång varit en kristen kultur och en närmast 
aggressiv ovilja mot religion och tro, i vart fall om den skulle göra sig gällande i det offentliga 
rummet. Vad möter de hos oss kristna? Kan tron   bli en bro för förståelse och gemenskap? Kan 
vi odla vänskap och försonlighet och ändå stå fasta vid vårt kärnbudskap? Kan en ny dörr öpp-
nas för samtal om de goda nyheterna om Guds kärlek genom Jesus?

Dessa och andra frågor har intresserat oss i mångkulturella Lund. Vi bjuder nu in till en efter-
middag med två inledare med intressanta erfarenheter på området. 

svend løbner madsen växte upp i multikulturella Tanzania, där hälften av befolkningen är 
muslimer. Han har studerat Koranen och Hinduskrifter såsom   Rig Veda, Upanishaderna och Bha-
gavad Gita, och funnit fler likheter med bibelns budskap. Svend är journalist och författare till 
flera böcker om religion och kommunikation. Han reser regelbundet på uppdrag till Östafrika 
och Mellanöstern och har även erfarenheter av engagemang bland flyktingar i Danmark.
 
ralph kirschner, är missionär och musiker och har spännande erfarenhet från en multikul-
turell kristen gemenskap i Hamburg. I mötet med muslimer som kommit till tro på Kristus har 
man utmanats av, hur man ska lära dessa nyomvända att inte bara bli strömlinjeformade väster-
ländska kristna utan att vi i mötet med dessa nya kristna kan finna sådant som även kan bidra till 
vårt sätt att leva ut vår tro på ett mångkulturellt sätt. 

Plats: Ad Fontes (EFK), Stora Tvärgatan, Lund
Tid: Lördagen den 2 februari kl 14 -17

Arrangemanget är kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs. 

Svend och Ralph medverkar även vid Ad Fontes gudstjänst söndagen 3/2 kl 10.30 . 

Mycket välkomna!


