Nyhedsmail 01, 2017
Repræsentantskabsmøde 2017
Ved en særdeles beklagelig fejl er datoen for repræsentantskabsmødet forkert i Magasinets januar
nummer. I Magasinet står der tirsdag den 18. juli.
Repræsentantskabsmødet afholdes
Onsdag den 19. juli kl. 13:30 på efterskolen Lindenborg.
Ifølge Missionsforbundets love, § 4, stk. 2 skal repræsentantskabsmødet bekendtgøres i
kirkesamfundets tidsskrift senest fem måneder før mødets afholdelse. Næste nummer af
Magasinet udkommer først efter udløb af denne frist. Det lader sig således ikke gøre formelt set at
overholde Missionsforbundets love. Forbundsrådet beder om tilgivelse og forståelse for dette.
Skulle der mod forventning være en eller flere menigheder, som agter at gøre indsigelse i forhold
til repræsentantskabsmødets beslutningsdygtighed på grund af denne fejl vedrørende varsling,
beder forbundsrådet om, at man retter henvendelse til forbundsrådet formand så snart som
muligt. Forbundsrådet vil finde det endog særdeles kompliceret, hvis en indsigelse fremføres på
selve mødet, hvor indsigelse i yderste konsekvens kan føre til, at repræsentantskabsmødet må
aflyses, udtaler Finn Kier-Hansen, forbundsrådets formand.

Lederdagen
Har du husket at tilmelde dig lederdagen, som finder sted i Århus på lørdag? Der er plads til flere,
og derfor får du her en ekstra chance. Af hensyn til bespisning bedes du tilmelde dig senest
torsdag kl.10.00 på www.missionsforbundet.dk
Dagen byder på masser af inspiration til at være i mission i Danmark. Se mere på
Missionsforbundets hjemmeside og tilmeld dig straks. Det skal gøres opmærksom på, at dagen
ikke kun er for ledere, men også for personer, der måtte overveje om de engang skal tage initiativ
til et nyt trosfællesskab, eller eventuelt en menighedsplantning.

Connect ophører
For et års tiden siden tog forbundsrådet initiativ til dannelsen af Connect, et tilbud om relation til
Missionsforbundet for personer, der af forskellige årsager ikke længere har mulighed for at være
medlem i en lokal menighed. Da interessen har vist sig at være minimal, har forbundsrådet
besluttet, at der ikke er basis for dette, og at Connect derfor ophører.

Besøg af familien Pascu fra Rumænien
Dorthe og Cornel Pascu med børnene Sara og Jonathan besøger Danmark den 2. februar og frem
til 12. februar. Og du har muligheden for at møde dem forskellige steder i landet:

Torsdag den 2. februar i Vanløse Frikirke kl. 19.00 – alle sjællandske menigheder er meget
velkomne!
Søndag den 5. februar i Vestermarkskirken i Grindsted kl. 10.30 – alle nabokirker er velkomne
Torsdag den 9. februar i Tylstrup Frikirke kl. 19.00 – alle nabokirker er velkomne
Søndag den 12. februar i Vadum Kirkecenter kl. 10.00 – alle nabokirker er velkomne
Det bliver en enestående mulighed for at høre mere om det vigtige arbejde i Rumænien og møde
nogle meget engagerede missionærer.

Ny volontør til Ilulissat
Grønlandsudvalget har besluttet at sende Mads Bjørn Nielsen til Ilulissat som voluntør frem til
sommeren 2017. Mads Bjørn kommer oprindeligt fra Nykøbing Falster, men har de sidste tre år
været med i Evangeliekirken, en pinsekirke i København. Han har i nogle år været med på
Sommerstævne og kender derigennem til Missionsforbundets arbejdet på Grønland.
I Ilulissat skal Mads Bjørn være medarbejder i menigheden, såvel i arbejdet blandt børn og unge
som i det sociale arbejde ud fra menigheden.

Nyt fra Father´s Home i Ghana
Francis, Chantal og deres to børn flytter fra Ghana til Schweiz. Francis fortsætter dog med at være
formel leder, og han vil opholde sig i Ghana 3 gange én måned årligt. Han vil fortsat være formand
for bestyrelsen, og når han er hjemme i Schweiz, vil han være i løbende kontakt med staben.
Rosemond bliver daglig leder af Father's Home. Hun har været der i 13 år og har taget visionen til
sig. Hun er en person med mange evner: Hun er uddannet lærer og har efteruddannet sig inden
for menneskerettigheder. Hun har sekretærfunktionen i bestyrelsen og et godt netværk hos de
sociale myndigheder. Rosemond har et stort moderhjerte for alle børn og unge, fortæller Trine
Puggaard fra Ghanaudvalget.

Husk at få Magasinet med hjem fra kirke
I nyeste nummer af Magasinet kan du læse mere om Father´s Home. I samme blad kan du læse
om Arrow, retræte, Sommerstævne, forbundsrådet med mere. Få et eksemplar med hjem fra din
kirke på søndag. Du kan også læse bladet på www.missionsforbundet.dk.
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