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Advent
Kære Venner!
Alle I, som har støttet mig og
læst mine nyhedsbreve, skal
have nogle nyheder og lidt
om, hvordan støttegruppen og
jeg tænker om fremtiden.
Det er lidt af en omstilling at
komme hjem. 21 måneder er
længe i et helt anderledes
arbejde og miljø. Lige nu
handler det om
sognepræstearbejde, samtidig
med, at vi arbejder videre med
projektet.

Se billedtekst nedenfor

På Facebook er jeg jævnligt i kontakt med elever og lærere på den lutherske præsteskole i
Taiwan. De spørger, hvornår jeg kommer igen, og jeg har svaret dem, at jeg i hvert fald
kommer i min ferie til næste sommer. Men der har skolen ferie, så det bliver lærerne og
buddhisterne, jeg kan besøge.
De gode kontakter, som jeg fik de sidste måneder, må ikke bare glemmes: nonnen Wu
Chang på Dharma Tromme Bjerget, Bao Yao i klostret 'Ingen Fødsel' - og det buddhistiske
Fo Guang Universitet, som ønsker undervisning i kristendom. Her skal kontakten med
lærer Yao Yu Shuang holdes ved lige. Endelig er der præsteskolens ønske om at udvikle
studiecentret.
Kontakterne, som jeg fik, holder visionen i live.
Her hjemme tilbyder jeg foredrag. Om mindfulness og om kristen mission til Buddhister. Se
på hjemmesiden sogneaften.dk - og helt konkret her:
http://sogneaften.dk/jens-dammeyer.htm
Støttegruppen har oprettet en foreningskonto, sådan at de penge, som indbetales efter
min hjemkomst, bliver indbetalt på den konto, og intet kommer over på min private konto,
uden at kvitteringer fremvises. Nogle har fortsat med at betale igennem Missionsfonden og
Areopagos, og det er en stor opmuntring.
Lige nu forbereder vi den første fotoudstilling i Hasseris Kirkes Våbenhus. Ferniseringen er
søndag d. 16. december. Udstillingen kan fortsætte til andre kirker - og måske blive til en
stand på Danske Kirkedage.
Min hjemmeside fungerer desværre ikke for tiden, fordi Apple har lukket den service. Det
skal vi have til at fungere igen.
Vores tro lever af forventningen om, at vi skal se vor Herre Jesus Kristus igen, og at den
klode, som Gud har skabt, skal frelses. Og så lever troen af håbet om, at Gud bliver ved at
Spørgsmål og info-folder, henvendelse til kontaktsekretæren, som er stiftsbibliotekar, cand.
theol., pastor Lars Brinth, Aalborg, tlf. 60833509, E-mail: lrb@km.dk.
Se også Jens Dammeyers hjemmeside: www.jensdammeyer.dk
1

Nyhedsbrev nr. 15, december 2012

Advent!

gøre sin gerning på jorden for
at nå alle mennesker med sit
nærvær og nyheden om, at
Jesus har sejret over døden
og forgængeligheden, at han
er verdens frelser.
Jesus sendte ganske
almindelige mennesker med
disse nyheder - også til
buddhister. Men ordene
'tolerance' og 'dialog' er
blevet så dominerende, at det
synes som om,
missionsbefalingen er trængt
i baggrunden.
Her i adventstiden, hvor Det
Nye Testamente minder os
om, at himmel og jord skal
forgå, men Kristi ord ikke skal
forgå, må vi minde hinanden
om Kristi befaling.
Med tak for al støtte indtil nu
og ønsket om en glædelig
adventstid og en velsignet jul
til jer alle.
Venlig hilsen
Jens Dammeyer

Fra fotoudstillingen i
Hasseris Kirke:
Trommen er et
tempelinstrument. Ved
templerne bliver de betjent
af en flok stolte piger og
drenge, og
‘trommeholdene’ får ofte
en vigtig social funktion,
fordi de holder de unge
væk fra gaden. Men nogle
gange udvikler grupperne
sig til kriminelle bander.
Noget af identiteten får de
fra de guder i templet, som
de personificerer og hvis
liv de dramatiserer.
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