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Vil du hjælpe?
DBI og LM satser
på mission

Vil du hjælpe?
DBI og LM samarbejder om mission ved at tænke missionsperspektivet
helt ind i grunduddannelsen af nye teologer. DBI prioriterer at have
mindst én underviser med missionserfaring.
Vi skal have en afløser for den nuværende missionslærer
Vores nuværende missionslærer går på pension om få år. Derfor satser
DBI og LM på at ansætte René Sølvsten Nissen som ny missionsteolog
på DBI.
Rene Sølvsten Nissen har adskillige års missionærerfaring fra Tanzania. Men før han kan undervise, skal han også have en 3-årig ph.d. i
missionsteologi.
En sådan ph.d. er en ekstraudgift for DBI i de tre år, uddannelsen varer. LM har lovet at støtte uddannelsen, men vi har brug for din hjælp
til at klare denne ekstraudgift.
Vil du hjælpe med 4000 kr. om året i tre år?
Derfor spørger vi fra DBI og LM, om du vil give et tilsagn om 4000 kr.
til at dække udgifterne til René Sølvsten Nissens ph.d.-projekt i tre år?
50+ 40 venner er nok
DBI har brug for 50 støtter, og LM har brug for 40 støtter, der hver giver 4000 kr. om året i 3 år.
Tilmeld dig på hjemmesiden
eller via Betalingsservice
bagerst i denne folder.
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På hjemmesiderne kan du følge med i, hvor mange støtter, der har
meldt sig.
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Den karismatiske
vækkelse i Østafrika
René Sølvsten Nissen skal de næste tre år skrive en ph.d.afhandling om noget, som han har brændt for lige siden sin tid
som missionær i Tanzania.
”Ph.d.-studiet kommer til at handle om karismatiseringen af den
østafrikanske vækkelse i Tanzania og dets relation til karismatisk
kristendom i Østafrika.
Afstand til fremgangsteologi
Jeg valgte emnet pga. nogle oplevelser i mit møde med kirken i
Tanzania, hvor der nogle steder var en udpræget karismatisk og
usund kristendom med et overdrevet fokus på fremgangsteologien. Men i andre karismatiske kredse var der en tydelig afstandtagen overfor fremgangsteologien og den måde, som man der lod
troen komme til udtryk på.
Det gik op for mig, at der blandt disse ”kritiske karismatikere” er
en forbindelse til den østafrikanske vækkelse, der brød ud i
Rwanda i mellemkrigstiden, og som herefter spredte sig til store
dele af Østafrika. Det gik op for mig, at man ikke kunne generalisere, når det handler om karismatisk kristendom i Afrika og det er
dette forhold, som jeg godt kunne tænke mig at belyse.”
Undervisning, forskning og mentoring
”På DBI skal jeg undervise og forske, men jeg vil også gerne bidrage med vejledningssamtaler, hvis det efterspørges – især hvis
studerende overvejer at blive missionærer.”
Forkynde om mission
En del af Renés opgaver bliver at forkynde om mission i Luthersk
Mission.
”Det er noget af det, som jeg glæder mig mest til. Det er vigtigt at
huske, at vi driver teologi, fordi der skal prædikes på søndag. Hvis
vi glemmer, hvorfor vi arbejder med missionsteologien – at den
er et nyttigt redskab i missionens tjeneste – så spilder vi vores tid.
Det håber jeg, at vekselvirkningen mellem arbejdet på FIUCCPH/DBI og forkyndelsen i LM-forsamlinger kan bidrage til.”

BETALINGSSERVICE
Vil du tilmelde din gave til Betalingsservice (PBS), så udfyld skemaet nedenfor.
Jeg ønsker at betale til ph.d.-projektet i missionsteologi via Betalingsservice som angivet nedenfor. Jeg kan ændre mine indbetalinger og
melde mig ud af ordningen, når jeg ønsker det. Ordningen er frivillig.

BELØB OG BETALING
Jeg vil årligt give 4000 kr. i 3 år. Jeg vil indbetale
1000 kr. hvert kvartal
2000 kr. hvert halvår
første gang i _____________________ (måned og år)
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