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Päskeugeni
Jerusalem
Den danske delegation ued LCJÜkonferencen i Frankrig. Fra
uenstre: Stefan Age Nielsen, Flemming Nlarkussen, Chrtsüan
Vestergaard, Bodil E Skjott, Nicolai Skjott, Heinrich Pedersen, Henrtk Nordborg og Kai Kjar-Hansen.

I sra e l sm is s ionens pr e s t i
Je ru sa l e m , J an M or t e n s e n ,
skri ve r pä s ide 6 om a l t
det, d e r s k al f or egä i d e n
d a n ske m enighed i p ä s k e ugen.

Fq$sat ja .til.',m,ission
Den Danske lsraelsmissioner medlem af Lausanne-Rädet
for Jodemission (LCJE). Rädet bestär af omkring 30 internationale organisationer,som foler sig forpligtet til at rakke
evangeliet til det jOdiske folk. Desuden har LCJE over 150
individuelle medlemmer. LCJE, som blev dannet i 1980, arrangererkonferencerrundt omkring i verden, hvor medlemsorganisationerneopdaterer hinanden om udviklingen i den
jOdiske verden og gensidigt inspirerer hinanden. Her ved
begyndelsen af det tredje ärtusinde er der neppe nogen
anden international organisation, som taler sä entydigt om
kirkens forpligtelse til at drive mission blandt joder, som
LCJE gor.
At Den Danske Israelsmissioner medlem af LCJE er et
klart signal om, at vi identificerer os med LCJE's mälsatning. Medlemskabetrober ogsä en erkendelseaf, at vi i Den
Danske Israelsmissionhar behov for inspiration fra andre og
er villige til samarbejdemed andre - pä tvers af landegrenser og de forskelligeeksisterendeevangeliskekirkeretninger.
I midten af marts mäned fyldte den danske delegation pä
otte personeren hel del ved den syvende europaiske LCJEkonferencei Frankrig og satte ogsä sit preg pä konferencen
gennem foredrag og diskussion.Pauserneblev brugt godt til
at pleje personlige relationer og diskutere nye tiltag med
lederefra andre europaiske bevagelser.
I den korte erklering, som blev vedtaget ved konferencen,
mindes kirkerne om - i lyset af Willowbank-erklaringen - pä
ny at besinde sig pä deres opgave at forkynde evangeliet.
Denne erklering, som blev udfardiget i 1989, indeholderen
indledning samt 27 smä artikler. Heri udtrykkes en taknemlighed til det jodiske folk, hvorfra evangeliet er kommet, og
ogsä en forpligtelse til kirken om fortsat at v€re med til at
bringe evangeliettilbage til dette folk.
I august-avisenvender vi tilbage med en dansk oversattelse af Willowbank-erklaringen.
Kai Kjar_Hansen
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Tak for fortsat

ststte til
Den Danske Israelsmission
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