Elsk muslimer
Netværket Mahabba Danmark inviterer alle unge kristne mellem 15 og 30
år til en inspirerende weekend i Odense for at blive smittet af Guds hjerte
for muslimer.
Mange muslimer i Danmark kommer fra lande, hvor muligheden for at møde en kristen er begrænset. I Danmark bor
der ca. 250.000 muslimer, og mange af dem har ikke en kristen ven. Det vil vi gerne ændre på.
Hvordan kan vi få gode, stærke og ligeværdige venskaber til muslimer? Kan Gud give os kærlighed til mennesker,
som vi måske ikke naturligt elsker? Hvad kan vi gøre for at vise muslimer hvem Jesus er? Det er spørgsmål som vi
kommer til at arbejde med denne weekend. Der vil være god undervisning, lovsang, bøn, møder med kristne i Vollsmose, erfaringsudveksling og fællesskab med hinanden.
Fredag
17.00-18.00: Ankomst og indlogering
18.00-19.00: Velkomst og aftensmad
19.00-20.15: Guds hjerte for muslimer – Sebastian Olesen
21.00-22.30: Afrikansk bøn og tilbedelse med Elohim Church fra Vollsmose
22.30-00.00: Hygge og fællesskab i caféen
Lørdag
09.00-10.00: Morgenmad og andagt
10.00-11.00: Panelsamtale: Hvordan kan vi bygge bro og skabe stærke venskaber til muslimer?
Sara (Syrien), Farhad (Iran) m.fl.
11.15-12.00: Hvad kan vi bruge Friendship First og Mahabba til? – Poul Martin Nielsen
12.00-14.30: Frokost i Vollsmose Torvs restauranter
15.00-17.30: Kaffe hos afrikanske kristne i Vollsmose og gåtur til bønnebjerget
18.00-19.00: Festmiddag i Bykirken
20.00-20.45: Guds kald – Patrick McDonald (UK)
21.00-22.30: Lovsang og vidnesbyrd
Søndag
08.15-08.45: Morgenmad og morgenbøn
09.00-09.45: Fælles samtale: Hvad tager vi hver især med hjem?
10.30-12.30: Medvirke ved gudstjenesten i Bykirken
12.30-13.30: Frokost i caféen med kirken
14.00-15.00: Andagt og afslutning i Vollsmose Kirke med sognepræst Jens Andersen m.fl.
Dato: 20.-22. august 2021
Sted: Bykirken – Østergade 57-59, 5000 Odense
Tilmelding senest 12. august 2021 til e-mail: sebastian_olesen@hotmail.com
Pris: 200 kr. – Vil du gerne være med, men ikke har økonomien til det, er du velkommen til at kontakte os
Medbring: Liggeunderlag, sovepose, toiletsager, håndklæde og bibel
Se mere om Mahabba på hjemmesiden: www.mahabba.dk og i Facebook-gruppen: MAHABBA.DK

