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På tværs af forskelle
København er så heldig at få besøg af en imam og en præst fra
Nigeria 25.-27. marts. Det er to mænd, som har været i væbnet
konflikt med hinanden og hinandens folkeslag – præsten har mistet
sin højre hånd i konflikten og imamen flere slægtninge. Nu arbejder de sammen for at skabe samarbejde trods uenigheder.
Imamen, Ashafa, og præsten, James, er levende eksempler på, at
det er muligt at leve sammen, samarbejde, lære af hinanden og le
sammen, selvom man ikke kan nå til enighed om alle punkter i tilværelsen – ikke engang alle de væsentlige punkter.
I Danmark har vi de senere år oplevet en polarisering af folk med
forskellige meninger om, hvordan tingene hænger sammen. Det
har skabt fordomme og en samtaleform, hvor vi ofte taler om ”os”
og ”dem” i stedet for ”alle os, der bor i Danmark”.
Præsten og imamen har oplevet ekstremer, hvor de fandt ud af, at
de blev nødt til at lære at leve side om side, hvis myrderierne skulle ophøre. I København har vi muligheden for at lære af dem i vores meget mindre anspændte situation.

Filmen om imamen og
præsten bliver vist i
Sudan

Vil du være med?
Vi inviterer alle, der er ønsker at skabe en god fælles fremtid i Danmark, på tværs af forskelle, til at være med til at få imamen og
præsten til at nå ud til flest mulige mennesker, mens de er i Danmark. Gerne mennesker, der ikke har samme holdninger i deres
hverdag, men gerne skulle kunne leve godt sammen.

Da imamen og
præsten besøgte
England, mødte de
bl.a. ærkebiskop
Rowan Williams

Hver torsdag fra kl. 18.00-20.00 (julen undtaget) holder vi
åbent på Peter Bangs Vej 78, 1.th., hvor alle er velkomne til at
komme og se en gribende og inspirerende dokumentar om præsten og imamen eller være med i planlægningen. Der vil blive serveret suppe og brød, så man kan komme direkte fra arbejdet.
Læs mere om imamen og præsten på:
www.iofc.org/imam-pastor
Læs mere om Initiatives of Change på:
www.iofc.dk

• Hvordan kan vi få mangfoldighed til at fungere i praksis?
• Hvordan kan modsætninger mødes og gøre det umulige muligt?
• Hvad er vores fælles mål for livet i vores fælles land?

Kontaktperson:
Eva Dalhoff
tlf: 2843 3797
eva@culturecoaching.dk

