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Torsdag d. 11.6. 

14.00—15.00  Officiel åbning af Folkemødet 2015 

Zionisme og antizionisme – er det legitimt i Danmark i dag? 

Hør rabbineren, politikeren, imamen og kirkemanden debattere zionisme 

og antizionisme i Danmark i dag. De fleste danskere er imod jødehad og 

antisemitisme. Men forholdet til staten Israel og zionismen er langt mere 

omstridt. Er det overhovedet legitimt at være zionist i Danmark i dag? Hvad 

er forholdet mellem antisemitisme og antizionisme? Kan man kritisere Isra-

els regering uden at være antizionist – eller antisemit? 

Deltagere: Jair Melchior, rabbiner/Det Jødiske Samfund; Esben Lunde Lar-

sen, MF/Venstre, Fatih Alev, imam og Ole Andersen, generalsekretær, Ordet 

og Israel. 

17.30—18.45 



09.00-09.30  Morgensang  

Fredag d. 12.6. 

Kristendommens sociale konsekvenser 

Det kirkelige landskab var i slutning af 1800 tallet præget af vækkelse. Man var 

optaget af temaer som omvendelse, det personlige gudsforhold, himmel og 

helvede. Men denne kristendomsprofil satte sig også dybe spor både i det dan-

ske samfund bredt og i den danske kultur bl.a. i synet på og arbejdet for de sva-

ge i samfundet. Hvad kan vi i dag lære af denne historie?  

Miniforedrag ved tidligere MF og minister Flemming Kofod-Svendsen, som i 

2014 færdiggjorde sin Ph.d. Teologi og konsekvens.  

10.00 - 11.00 

11.30-12.30  Står kirken stadig i fare for antisemitisme? 

2000 års kirkehistorie har i perioder været dybt præget af foragt eller direkte 

had til jøder. Men hvordan ser det ud i dag? Er antisemitisme stadig en fare for 

den kristne kirke? Ole Andersen mener ja. Han er generalsekretær i den kristne 

organisation »Ordet og Israel«, der driver et arbejde i Israel. Hør ham give 5 

eksempler på områder, hvor kristne kan komme til at udtrykke sig antisemitisk 

– uden måske selv at være klar over det. Den kristne tro er ikke antisemitisk. 

Men selv ting helt i centrum af kristendommen kan beskrives på en måde, der 

åbner muligheden for antijødiske forestillinger hos tilhørerne eller direkte gø-

der jorden for antisemitisme. Derfor er det vigtigt, at kristne er bevidste om, 

hvordan de formulerer troen. 

Miniforedrag med mulighed for spørgsmål og kommentarer.  

14.30-15.30  Håb for de svageste af de svage i samfundet – de ufødte børn! 

To politikere og en frimenighedspræst indleder en debat om hvordan vi sikrer 

de ufødte livs integritet og værdighed. Følger det af et kristent menneskesyn, 

at livet begynder på befrugtningstidspunktet og fra dette tidspunkt har ret til 

livet? Kan der gøres mere for at nedbringe de næsten 15.000 årlige abortind-

greb – og i givet fald hvad? Skal fri abort forbydes - og hvad vil det i givet fald 

betyde i praksis? Hvordan stiller vi os til, at ufødte liv kan fjernes op til 24. 

svangerskabsuge, samtidig med at danske læger har reddet for tidligt fødte 

børn fra 23. svangerskabsuge?  

Paneldeltagere: Charlotte Dyremose, MF/Konservative, medlem af Udvalget 

vedrørende Etisk Råd; Stig Grenov, landsformand KristenDemokraterne; Peter 

Techow, frimenighedspræst. Ordstyrer: Niels Chresten Andersen, Luthersk Mis-

sion  



Lørdag d. 16.6. 

09.00-09.30  Morgensang  

Folkekirken og Jesu opstandelse 

Folkekirken blev udfordret på sit trosgrundlag, da sognepræst Per Ramsdal i 

JyllandsPosten juledag sidste år benægtede troen på Jesu fysiske opstandelse 

og indrømmede, at han ved begravelser stak de efterladte en nødløgn, når 

han forkyndte håbet om opstandelsen. Generalsekretær i Kristeligt Forbund 

for Studerende Robert Bladt har inviteret sognepræst og folketingsmedlem 

for Dansk Folkeparti Christian Langballe til en samtale om Folkekirken og 

Jesu opstandelse. Hvad vil det sige at tro på Jesu opstandelse? Hvor bør 

grænsen gå for, hvad folkekirkens præster siger, tror og tænker?  

12.00-13.00  

Religiøs fanatisme  
Fanatisme og religiøs fanatisme i særdeleshed diskuteres ofte i medierne. 

Men hvad er fanatisme, og er det egentlig en entydig størrelse? Generalse-

kretær i Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) Robert Bladt har inviteret 

formand for Trykkefrihedsselskabet Katrine Winkel Holm til en samtale om 

fanatisme. De to bliver kategoriseret som fanatikere i hvert sit segment hen-

holdsvis inden for de missionske og tidehvervske grupperinger i kirken. Men 

hvad mener de egentlig om fanatisme? Kan man skelne mellem flere former 

for fanatisme, og i så fald hvordan? Ser de sig selv og hinanden som fanatike-

re? Skal fanatisme bekæmpes, eller må man godt være fanatisk forkæmper 

for ytringsfrihed eller religionsfrihed? Moderator: kommunikationsmedarbej-

der Jens Jørgen Jensen, KFS  

14.30-15.30  

Er du kristen nok til asyl? 

Når muslimer konverterer til kristendommen oplever nogle af dem risiko for 

at blive forfulgt, hvis de bliver sendt tilbage til deres hjemland. Derfor har de 

behov for at kunne blive i Danmark og dermed opnå beskyttelse mod per-

sonlig forfølgelse. Hvordan forvalter vi vores ansvar som kristne? Hvad bety-

der ord som næstekærlighed i praksis? Eller er det i det hele taget det dan-

ske samfunds ansvar at give asyl til konvertitter, og hvordan vurderer man da 

ægtheden af en konversion, og sikrer sig at personen rent faktisk er blevet 

kristen, og ikke bare prøver at snyde sig til asyl? 

Paneldeltagere: Karen Klint, MF/Socialdemokratiet; Thomas Gammeltoft-

Hansen, medlem af Flygtningenævnet /Forskningschef ved Institut for Men-

neskerettigheder; Peter Fischer-Møller, biskop; Thomas Høyer, Internationalt 

Kristent Center/Indre Mission 

Ordstyrer: Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen  

16.00-17.00  



 

Arbejd' - arbejd'! Indspark fra et kristent livs- og menneskesyn 

Arbejde giver os identitet, men bidrager også til frustration. Vi kan opleve 

for meget arbejde; arbejdsnarkomani, eller mangel på det; arbejdsløshed. 

Hvad gør arbejde ved os, når vi har det, mangler det, eller har overstået 

det?  Et oplæg for dig der arbejder, mangler arbejde, er holdt op med at 

arbejde...  

Med et glimt i øjet og indspark fra det kristne livs- og menneskesyn, får du 

stof til eftertanke, mens skoleleder Palle Kure tegner og postulerer.  

Søndag d. 17.6. 

10.00-11.00  

09.00-09.30  Morgensang  

Officiel afslutning af Folkemødet 2015  14.00—14.30 

Folk og Tro ligger  

på stand J32  

Kontakt: Jørn Bech, tlf: 40 45 71 60 mail: formand@lm-bornholm.dk 
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