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Balike pastor i en bapet som arbeidet i en
mange skitne. fatf
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ﬁne sme liv til a vinne
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foregår i dag over hele
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skjer a'ennom tilflytting, men i
tiltakende grad ved fødselsover.»kudd
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feransen ble viet til Europa-miSJon
Representanter fra ulike
kirkeretninger i Øst- og Vest-

deren på Oslos befolkning er 31
år, er den i Mexico City 14,2 år.
Vår verden holder på å bli en verden av storbyer, og oftest er ikke
Jesu Kristi menighet på jord beredt til" å møte denne situasjo—
nen. Vi forstår ikke alvoret, og
makter ikke å omstille Vir'ksomheten til" å møte den nye utfordrin'gen, sa Raymond Bakke på
Danvik-konferansen.
Raymond Bakke understreket
betydningen av å møte storbyfolkets reelle behov. Evangeli—
sering er å hjelpe folk med å klø
på det stedet de klør aller mest.
Blant storbyfolkets største problemer nevnte han identitetskns'er i forbindelse med arbeidsløshet. famili'ekris'er på grunn av
endringer i kiønnsrollemønste—
ret, og fremmedøringen )' forhold til' andre mennesker I et senere nummer av KS bringer vi et
bredt m'tervju med Raymond '

Tyskland samt Spania var invitert. Planer for en felles-euro-

Bakke.
Europamisjon
—En sesjon under Danvik-kon-

peis'k evangeliserin'gskonferanse
i Lausannebevegelsens regi i
1988 ble presentert.
Norske lutheranere erkjente
åpent at de altfor lenge hadde
underprloritert
igjen-evangeliserin'gen av Europa. Den viktigste årsak til' dette er kanskje
frykten for å svekke førstegangsinns'atsen i tradisjonelle rms'jonsland som aldri har mottatt evangeliet før. Bis'kop Bjøm Bue som
er også er formann i Det norske
Misjonsselskap.
sa
det
slik:
—Selv om vi ut fra et frelseshis'toris'k synspunkt kan ha problemer med å kalle Europa et misjonskontinent, må vi alle fall
erkjenne behovet for å evangelisere store deler av Europa på
nytt. Jeg tror vare mis'jonsorganisasjoner er nødt til å gi rom for
nye initiativ fra Norge. Vi har unge mennesker som melder seg til"
tjeneste for nettopp Europa, men
som ikk'e får anledning så lenge
vi utelukker Europamis'jon.

Spanjolen Juan Gil'i. som leder
en
ekspansiv
evangeliserings—
organ'isausjon med hovedvekt. på
fjernsyn og radio, etterlyste mange arbeidere til" Spania — Vi har

hundrevis av byer og store tat,
tsteder uten evangelisk Vir'ksomhet. og vi har heller ikke arbeidere. Vi trenger hjelp til" å grunnlegge og bygge opp menigheter. understreket han,
Vest-tyskeren Rolf Scheﬂbuch,
som er luthersk prest, fortalte at
en ny evangelisk glød blant tyske
ungdommer gir løfte om en ny
giv for evangelisering og misjon.
Men vi er bare på begynnerstadiet med hensyn til" å nå sekulariserte tyskere.

Konkurranse eller samarbeid?
Det. ble knyttet spesielle forventmn'ger til" et panelopplegg på
Danvik om -Evangelisering i
Norge — konkurranse eller samarbeid?- Her var det tre deltakere som alle hadde sitt virke i Kristiansand. Denne byens spesielle
situasjon kunne dermed danne
utgangspukt for å belyse spørsmål som har med evangelisering
og samarbeid å gjøre.
Biskop Erlin'g Utnem fra Den
norske kirke i Kris'tiansand. tok
først for seg lærens betydning for
alt samarbeid mellom kristne.
Grunnlaget; må være en felles
holdning til Guds ords autoritet.
Det er nødvendig å ha en felles
respekt for Gdus ord som innebærer at vi er villige til å bøye oss
under alt i Bibelen som vi har
fått lys over. Med dette som
grunnlag kan vi stå sammen i
evangeliseringen. Tiden framover krever at vi samarbeider om
å vitne for nordmenn om Jesus.
sa bis'kop Erlin'g Utnem.
Forstander Egil Svartdahl fra
Filadelna, Kns'tiansand. var paneldeltaker nummer to. Han understreket betydning av at. hver
menighet på et sted måtte være
oppriktig opptatt av å vinne

Utsnitt av den tverrkirkelig:
forsamlingen under Dannevikkonferansen.

mennesker for Jesus - Vi ma bu
trygge på hverandres motiver. Vi
må vite om hverandre at vi går
inn {or å tiske mennesker. og ikke
å stjele sauer fra hverandre, sa
han. Egil Svartdahl fortalte om
en ny enhet i bønn som holder på
å vokse n'am blant predikan'æne
i Kris'tians'and. Hver tirsd'ag mor—
gen fra syv til åtte er 60-70 predi—
kanter og menighetsmedlemmer
fra ulike kirkesamfunn samlet til
inderlig bønn — Vi har også laget
et bønnekort som distribueres til
alle interesserte. der vi har delt
inn" Stor-Kristiansand i 31 distrikter. så vi kan be for hele byen
geogransk sett hver måned. ett.
dis'trikt om dagen. Og vi satser
også på en del større felles bønnemøter. av den typen vi hadde
1. pmsed'ag i år da 450 mennesker
kom sammen for å be klokken ni
om morgenen
Pastor Oddvar Søvik m Den
Evngelis'k Lutherske Frikirke i
Kns'tiansand var den sis'æ paneldeltaker. Han fortalte om m: områder der det var muligheter for
samarbeid i evangeliseringen i
Kristiansan'd: ]) Opplæring i
evangelisering. 2) fellesmøter. og
3) koordinert menighetsplanting.
Hvert av disse områdene kan ved
hjelp av felles samtaler og planlegging utvikles til å bli slagkraftige om vi står sammen. sa
Oddvar Søvik.
Da Biskop Bjørn Bue” oppsummerte inn'trykk Ira Danvik-konferansen
i
foredraget
«Hele kirken med hele evangeliet
m hele verden-, understreket
han at det er maktpåliggende at.
hele kirken involverer seg i evangelisenn'gens sak —Om vi ikke
går sammen om alle ting. er det
viktig at vi inspirerer alle lag i
kristenheten tal" å evangelise're.
understreket bisk'open.
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