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Nyhedsmail 02, 2017

Kommunikation i Missionsforbundet
Forbundsrådet har indgået en kontrakt med kommunikationsfirmaet ByMathew, gående ud på en proces,
der skal styrke Missionsforbundets kommunikation, både indadtil og udadtil. Der vil blive arbejdet med en
kommunikationsstrategi, og der vil komme oplæg til nye visuelle udtryk. ByMathew vil undervejs i
processen foretage interne såvel som eksterne gruppeinterviews og vil på den baggrund lave en analyse,
der skal danne grundlag for udviklingen af en ny kommunikationsstrategi. ByMathew arbejder med en
såkaldt mærkbar kommunikation, hvor det ikke bare drejer sig om at se eller høre, men hvor målet er, at
det der kommunikeres skal være en mærkbar oplevelse hos modtageren.
Forbundsrådet forventer at kunne fremlægge nyt om kommunikation og Missionsforbundets visuelle
identitet på repræsentantskabsmødet til sommer.

Høj aktivitet på missionsfronten
Der foregår for tiden en høj aktivitet i arbejdet med vores internationale mission.
Thailandsudvalget har sammen med vores missionssekretær været i Thailand og Myanmar i begyndelsen af
februar for at undersøge mulighed for fremtidigt missionsarbejde i Myanmar. Med den nye politiske
situation i landet, opstår der nye muligheder og nye udfordringer.
Ghanaudvalget og missionssekretæren er i øjeblikket til bestyrelsesmøde på børnehjemmet Fathers Home i
Ghana.
Og endelig skal det nævnes, at alle fire missionsudvalg og forbundsrådet sætter hinanden stævne til en
fælles inspirationsweekend på Efterskolen Lindenborg den 24. og 25. marts.

Ferieplanlægning – det er nu.
Når ferien skal planlægges, så husk at årets Sommerstævne er i uge 29, og ikke som sædvanligt i uge 30. På
programmet er en række af Missionsforbundets og Baptistkirkens præster, samt gæstetalere fra Holland,
Sverige og Letland.
Hver formiddag vil der være dybdegående undervisning i hallen. Eftermiddagen er spækket med seminarer
og muligheder for fitness og anden form for fysisk udfoldelse. Aftnerne rummer inspirerende møder i
hallen. Sidst på aftenen er der koncert og Gospelmeditation.
Som noget nyt i år er der en dåbs- og nadvergudstjeneste fredag eftermiddag. Hvis vejret tillader det, vil
denne gudstjeneste foregå på de grønne arealer ned til fjorden.
Så husk det nu: Når ferien skal planlægges, skal der stå Sommerstævne på Lindenborg i kalenderen.

2

Menighedsplantningen i Nørresundby inviterer til inspirationsdag
- Med opbakning fra Mission i Danmark udvalget
Et af fokusområderne i VISION 2022 er nye trosfællesskaber og nye menigheder. I Mission i Danmark
udvalget glæder vi os derfor over det initiativ, der er kommet fra menighedsplantningen i Nørresundby, og
vi anbefaler arrangementet til alle.

Opstart & udvikling af menighedsplantninger og nye trosfællesskaber
Netværkssamling 29. maj 2017: -Fællesskab – undervisning – sparring


Underviser: Dietrich Schindler (Fra Det Tyske Missionsforbund)




Dietrich Schindler har plantet 5 menigheder i Tyskland!
Fra 2008 og en årrække frem var han leder af menighedsplantninger i Det Tyske
Missionsforbund, hvor de havde en vision om plante 100 menigheder på 10 år.
Er pt. leder af en ny menighedsplantning i Frankfurt
Er MA i teologi og har doctor of ministry fra Fuller.
Er mentor for flere forskellige menighedsplantninger i Europa
Har skrevet bogen: “The Jesus model: Planting churches the Jesus way”






Program:
17.30-18.30 Aftensmad
18.30-19.30 Lovsang og session 1: ”De 10 mest almindelige fejl i pionerarbejde /
menighedsplantning”
19.30 Session 2: ”Spørgsmål og svar”. Tag spørgsmål med, som du gerne vil have Dietrich
kommer med sit perspektiv på
20.00 Kaffe
20.15-21.00 Session 3: “4 faser I menighedsplantning”
21.00-21.30 Bøn. Vejen videre – behov for ny netværkssamling?
Hvem henvender netværkssamlingen sig til?
-Nuværende og kommende ledere af trosfællesskaber/menighedsplantninger og andre
pionerer
-Menighedsråd som ønsker viden om menighedsplantning
-Mentorer for pionerer.
-Er du involveret i en menighedsplantning eller trosfællesskab så kom med dit team.
Praktisk information:
Arrangør: Nørresundby kirkeplantning (Missionsforbundet)
Sted: Kælderen i Bethaniakirken, Dag Hammerskjoldsgade 2, 9000 Aalborg
Pris: 100 kr. per person inklusiv mad - betales kontant ved start. Folk fra Sjælland – gratis.
Tilmeldingsfrist: Søndag 14. maj til David Højgaard: vid_dk@hotmail.com.
Har du spørgsmål til aftenen kan du ringe til David på 24208998

3

En forsmag findes her: http://dietrichschindler.com/ http://www.mylifeworkshop.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=dietrich+schindler

OBS – til kalenderen:
14.-16. marts: National præstesamling i Ådalen
16.-22. juli: Sommerstævne på Lindenborg.

Nyhedsmailen udsendes en gang om måneden og redigeres af missionsforstanderen.
Evt. henvendelse om aktuelle nyheder til kommende nyhedsmails sendes til missionsforstanderen
på følgende adresse: missionsforstander@missionsforbundet.dk

