Arbejdsdokument til høring

Køreplan for et europæisk kristent "konvent"
Vi, medlemmer af europæiske kristne bevægelser og kirker, mødtes i det protestantiske akademi i Bad
Boll (Tyskland) fra den 1. til den 3. juni 2015 for at indlede en forberedende proces med henblik på et
europæisk kristent "konvent".
Vores fælles vision for et europæisk kristent "konvent"
Vi kommer fra en mangfoldighed af nationale, kulturelle og sociale baggrunde, og Europa er vores
fælles hjem. Vi udøver vores tro gennem forskellige kirkelige traditioner, men vi er forenet af det
samme evangelie. Vores mangfoldighed beriger os, og vi ønsker at fejre vores tro i fællesskab.
Vi anerkender vores ansvar for at skabe en fremtid med håb for hele Europa og for verden. Vi kæmper
for fred, frihed og velfærd, medfølelse og solidaritet. I disse krisetider ønsker vi at bidrage til europæisk
enhed og til Europas ansvarlighed på verdensplan. Inspireret af den kristne tro ønsker vi at styrke det
europæiske samfunds grundlæggende sammenhængskraft.
Den kristne vision for fred, frihed og retfærdighed affødte det europæiske projekt. I dag er freden og
friheden i Europa truet af et stigende antal konflikter. Uligheden er voksende. Flere og flere mennesker
udsættes for fattigdom og social udstødelse. Utallige mennesker er døde på grund af murene omkring
Europas ydre grænser, hvilket fører til nye grænser inden for Europa og til dets naboer.
Vi ønsker at leve op til de europæiske kirkers økumeniske forpligtelse på enhed.
"Vi er overbevist om, at den åndelige arv fra kristendommen udgør en kraftgivende kilde til inspiration
og berigelse af Europa. På grundlag af vores kristne tro arbejder vi for et menneskeligt og socialt
bevidstEuropa, hvor menneskerettighederne og de grundlæggende værdier fred, retfærdighed, frihed,
tolerance, deltagelse og solidaritet er fremherskende. "(Charta Oecumenica, 2001)
Derfor ønsker vi at indlede en proces hen imod et europæisk kristent konvent...
... som en omfattende deltagerorienteret samling
En kristen begivenhed — fuldt ud økumenisk — åben for alle — som samler folk fra hele Europa og
resten af verden!
... som afslutningen på en rejse
Vi ønsker at skabe en bevægelse, hvor arrangementer og møder i Europa er skridt på vejen: krydsning
af grænser i form af en pilgrimsrejse, et fredstog — der starter i det små og hurtigt vokser. Vi håber, at
dette vil være den første i en række af lignende forsamlinger.
... som et sted, hvor vi kan dele vores åndelighed
At dele Biblen, bøn og sang er kernen i vores åndelighed og dermed i vores "konvent". Vi ønsker at
dele vores åndelige rejser og vores erfaringer med hinanden. Et europæisk kristent "konvent" er en del
af en pilgrimsrejse, som bidrager til at forandre vores verden.
... som en festival for kreativitet
Med musik, teater, kunst og rigdommen i det kulturelle liv i vores kirker og bevægelser, herunder et
åbent rum for ungdomskulturen.
... som et sted for dialog
mellem vores kristne traditioner og med folk af forskellig tro og verdensopfattelser, der tilsammen
udgør Europa.
... som et sted, hvor vi kan tage fat på brændende spørgsmål
Der er plads til store debatter og små workshopper, udstillinger og initiativer. Vi ønsker at fremme en
positiv vision for Europa fra et kristent perspektiv og bidrage til opbygningen af det europæiske
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samfund. Vi skal håndtere de udfordringer, som Europa står over for. Vi ønsker at styrke de europæiske
værdier. Vi ønsker at bidrage til "en europæisk sjæl".
Processen
Der oprettes et midlertidigt koordineringshold
På mødet i Bad Boll blev der oprettet et midlertidigt koordineringshold til at forberede de næste skridt i
processen. Det har til opgave at undersøge de organisationer og kirker, der er villige til at tilslutte sig
processen, og at foreslå en organisatorisk struktur på det næste møde.
Det midlertidige koordineringshold vil forberede de organisatoriske strukturer. Det næste møde i 2016
vil give organisationer og kirker plads til at starte den proces, der fører til et muligt "konvent" i starten
af det kommende tiår.
En uafhængig og interaktiv blog kunne udgøre en platform for yderligere dialog
Spørgsmål, der skal følges op på:
•
•
•
•
•
•
•

Præcisering af forpligtelsen og mandatet for organisationer og støtter.
Identificering af potentielle mødesteder med den nødvendige infrastruktur og
tilgængelighed.
Vurdering af den symbolske værdi af et mødested.
Opmuntring til at være vært for disse begivenheder. Værterne kan omfatte en række
aktører (kirker, organisationer, universiteter...)
Identificering af finansieringskilder
Beslutning om samlingens endelige navn
Overvejelse af arrangementer og møder, som skridt på vejen.

Lad os gå i gang nu! Vær med! Få det til at ske!
Som deltagere på mødet opfordrer vi alle interesserede organisationer og kirker til at drøfte dette
dokument og give feedback til det midlertidige koordineringshold (ak.hergert@bluewin.ch) inden
oktober 2015.
Bilag:
Medlemmer af det midlertidige koordineringshold
Peter Annegarn, Bruxelles
Jeannette Behringer, Zürich
Laura Casorio, Paris
Annika Foltin, Lancaster
Sven Giegold, Düsseldorf/Bruxelles
Geoffrey Johnston, London
Victoria Johnston, Lille
Eszter Kalit, Cluj
Katerina Karkala-Zorba, Kreta
Jari Kupiainen, Helsinki
Silke Lechner, Fulda
Rüdiger Noll, Berlin
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Sekretariat:
Ann Katrin Hergert
ak.hergert@bluewin.ch

Det midlertidige koordineringshold har mulighed for at udpege yderligere medlemmer, hvis det er nødvendigt.
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