1996-97
4 åbne dialog-møder:.
2.nov. om skriftsyn - Bogens Folk - med deltagelse af Mogens Miland + tyrkisk imam. Ca.50 msk
deltog ligeligt fordelt.
den 22.feb. om organtransplantation - med deltagelse af Chr.Busch, Mazhar Hussein og Povl Riis.
Også ca.50 msk. Fælles etiske problemstillinger, hvad vi hver især kan bidrage med.
Tre dialoggrupper med deltagelse af 10-12 i hver. Grupperne ledes af en kristen og en muslim,
og der tages forskellige emner op, som gruppen selv vælger.
Den 28.februar stort seminar om mediernes indflydelse på holdninger og udviklingen i det danske
samfund. Det overdnede spørgsmål blev stillet: Skal medierne sætte dagsordenen? Mødet var godt
annonceret, og der deltog ca.100 mennesker. Der var oplæg ved Bjørn Elmquist, Mustafa Hussain,
Niels Rohleder, Ferruh Yilmaz, Bashy Quraishy og Benny Aros. Det sidst oplæg ved Benny Aros,
Direktør for Danmarks Kirkelige Mediecenter.
DebatCafé hver anden tirsdag kl.14-16, med oplæg fra en kristen og en muslim. Der er nu afholdt
i alt 6 møder. Op mod 45 deltagere.
Introduktionskursus - lynkursus i islam og kristendom på 4X2 timer med deltagelse af 17
mennesker, overvejende unge med etnisk dansk baggrund har været gennemført. Invitation til
institutioner og arbejdspladser med daglig kontakt til mennesker med muslimsk baggrund- på
indre Nørrebro, dvs. kirker, moskeer, politi, daginstitutioner osv.
Kompaktkursus om Islam i Danmark på Institut for Systematisk Teologi under Åben
Universitet den 19.-30.jan.(35 deltagere). Dette forgik i samarbejde med IKS, idet centrets
formand var kursusleder og sammen med Jørgen Bæk Simonsen hovedlærer. Derudover var
Aminah T.Echammari og Abdul Wahid Pedersen gæstelærere, samt flere af vore unge muslimer
deltog med oplæg. Det var et meget vellykket kursus.
Biblioteket opbygges langsomt.

1997-98
Den 10.maj 1997 åbent dialogmøde om internettet i Nørre Allé medborgerhus.
Den 30.oktober blev centret åbnet officielt - med deltagelse af ca.100 mennesker
Gruppebesøg
med henblik på information om islam og kristendom, dialog og centrets arbejde.
De vigtigste: Fyns Stiftsudvalg for flygtninge- og indvandrerarbejde (Folkekirken), en skoleklasse
fra Brøndby, bestående af unge fra etniske minoriteter, en klasse fra Herlev Seminarium,
Frederiksberg Seminarium, en gruppe fra Haslev Seminarium.
Jævnligt mindre grupper og enkeltpersoner.
Åbne dialogmøder
Den 29.nov.1997 møde om New Age med deltagelse af ca.20 mennesker.
Den 28.feb. om mediernes rolle i Danmark 100 deltagere.
DebatCafé
hver anden tirsdag kl.14-16, startede den 9.dec. I alt 5 møder - med deltagelse af mellem 20 og 30

mennesker.
Introduktionskursus feb.-marts 4X2 timer .

1998-99
Lørdagsåbne dialogmøder
16.maj: Hvordan bevarer vi troen på Gud i et verdsliggjort samf.? En ung kristen og muslim, begge
involveret i ungdómsarbejde gav oplæg.
26.sept. Religiøse autoriteter. Præsters og imamers rolle i de rel. fællesskaber og i samf.
28.nov. Familiemønstre og generationsproblemer.
27.feb. Fængselsstraf og etniske minoriteter.
8. maj om religionsfrihed.
Herefter ophører disse lørdagsmøder, da tilslutningen (ca.20) er mindre end onsdag aften. Desuden
har flere journalister klaget over tidspunktet.
DebatCaféen
12.maj om Amsterdamtraktaten.
11.nov. om muslimske begravelsespladser
25.nov. om integrationsloven og dens konsekvenser
13.jan om religion og menneskerettigheder, hvor vi for første gang inviterede jøderne med.
24.feb. om Kierkegaard og islam
10.marts om Nye danskere i sundhedsvæsenet.
Abrahams Hus
Et undervisningsmateriale, bestående af 6 videoer, produceret af Kirkeligt Mediecenter, tager
forskellige temaer op, set fra et jødisk, kristent og muslimsk perspektiv. Videoerne er blevet brugt
som oplæg til debat:
6 mandag aftener i efteråret 1998, og i år 6 onsdag eftermiddage. En muslim og en kristen styrer
diskussionen.
Introduktionskursus om islamisk tro og praksis seks aftener (v. Abdul Wahid Pedersen, Aminah
Tønnsen, Fatih Alev) - 14 deltagere, overvejende studerende.
Kompaktkursus på Det Teologiske Fakultet om islam og kristendom i Danmark. Mogens
Mogensen og IKS’ leder var hovedlærere - AWP, Aminah, Fatih og Safet var gæstelærere og deltog
i dialoggrupper efter centrets model.
Radioudsendelse - AWP, Fatih og jeg deltog i den forbindelse i en radioudsendelse en time på P1
om dialog med Anders Laugesen som programvært.
Besøg i centret fra Newcastle, en gruppe af arabiske kvinder fra Voksenpædagogisk Center og fra
seminarier og gymnasier.
10.sept. prof. Ekraim Lamie, forstander for Evangelical Tehological Seminary, Cairo - som talte
om forholdet mellem kristne og muslimer i Egypten og i Danmark.
8.-9.nov. Jørgen Nielsen, leder af Centre for the Study of Islam and Christian-Muslim Relations,
Birmingham. Han talte dels ved et offentligt møde søndag aften i centret om forholdet mel kristne
og muslimer i England og DK, dels ved et internt møde med medarbejderne.
Nyhedsbrev udkommer fire gange årligt.

1999-2000
DebatCafé
Den 8.maj debat om religionsfrihed.
14.april: Værdier under debat – hvad kan kristne og muslimer bidrage med?
20.maj: Kulturmøde – problem eller berigelse?
8.sept.: Retfærdighed eller forsoning.
13.okt.: På vej ind i dialogens årtusind.
10.nov.: Religion og national identitet.
8.dec.: Højtider i et flerreligiøst samfund.
26.jan.: Unge indvandreres ansvar for fællesskabet.
23.feb.: Familiefællesskabet i Danmark.
29.feb.: Profeten Muhammads liv – til efterfølgelse eller imitation?
Abrahams hus
Undervisningsmateriale igen blevet brugt som oplæg til debat - 6 onsdag eftermiddage i foråret. En
kristen og muslim styrede diskussionen.
Undervisning
Efterår 1999:
Introduktionskursus om islam og kristendom, afholdt over 6 aftener (ved Fatih lev, Aminah
Tønnsen, Jonna Dalsgaard, Mette Gramstrup og Lissi Rasmussen).
Tværkulturel kommunikation og rådgivning af flygtninge (ved Torben Jacobsen), særligt henvendt
til kommunernes integrationsafdelinger.
Muslimer og kristne i historien (ved Poul Rude, Christa Herum Lund og Lissi Rasmussen) over 5
aftener. .
Foredragsrække om Islamisk tradition og modernitet – Orhan Pamuk og Muh.Arkoun. Over 3
aftener. (ved Inge Liengaard).
Forår 2000:
Kursus om Muhammads liv (ved Leon Soudari) – 3 eftermiddage.
Interessante besøg:
Kristne og muslimer fra Kristiansstad Kyrkelige Samfund.
Emmaus-centret i Oslo – et kirkeligt center for dialog primært med nyreligiøse, men også muslimer
i Norge.
Den lutherske præst, Numan Smir, Amman, Jordan. Smir holdt foredrag om palæstinensernes
situation og om dialog ml. kristne og muslimer.
Torsdag den 16.marts en delegation bestående af 6 kristne (inkl. to biskopper) fra Evangelical
Lutheran Church in America.
Englandstur: Fire muslimer og seks kristne fra centret var på studietur til Birmingham og Bradford
den 21.-29.sept. Det primære formål var at besøge Centre for the Study of Islam and ChristianMuslim Relations i Selly Oak, Birmingham, hvis leder Jørgen Nielsen besøgte IKS året forinden.
10-12.marts: Konference om dialog mellem kristne og muslimer i Lysebu udenfor Oslo, finansieret
af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, organisaert af den norske teolog og islamforsker, Oddbjørn
Leirvik og Lissi Rasmussen (LR). Fokus var på udveksling af erfaringer mellem de to lande. Der
deltog 50 mennesker, ligeligt fordelt mellem nordmænd og danskere, kristne og muslimer.
Repræsentanter fra forskellige kirkelige og muslimske organisationer, politikere, forskere og andre,

bla. en norsk og dansk biskop. Emner som identitetsdannelse i et pluralistisk norden, udfordringer i
skolen, religionsfrihed og fællesskabsværdier blev behandlet i indlæg og diskussion.
Betlehem: I oktober deltog Lissi Rasmussen i et møde i Det Lutherske Verdensforbunds
nyoprettede kristen-muslimske dialoggruppe. Den lutherske kirke i Betlehem var vært for mødet.
Deltagerne var overvejende kristne fra Afrika, Europa og Palæstina.
Undervisningsmateriale I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste og en række kirker på
Nørrebro har centret udarbejdet et dialogisk undervisningsmateriale ”Fra Ur til Nørrebro”, der tager
udgangspunkt i Abrahamsfortællingen og viser sammenhængen til valfarten i den muslimske
tradition og korsfæstelse og nadver i den kristne. Undervisningsforløbet inkluderer besøg i en kirke
og en moské og samtale med en præst og imam. Materialet prøves i første omgang af på Nørrebro.

