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Missionsdag med udfordringer
I weekenden den 24. og 25. marts mødtes Missionsforbundets fire internationale missionsudvalg
med repræsentanter fra forbundsrådet på Efterskolen Lindenborg. Det blev en weekend der
udfordrede og gav noget til udvalgene at arbejde videre med.
Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier holdt et foredrag om ”Ungdomskultur og
udvalgskultur” og pegede på en række vigtige ting at tage i betragtning for at kunne involvere
unge i eksempelvis vore missionsudvalg.
Jimmy Klenz kom forbi med et oplæg omkring temaet: ”Hvordan kommunikere en hjertesag?” og
et tredje af weekenden emner var: Hvad betyder ”integreret mission” for vores arbejde rundt
omkring i verden?

Nationalt Præstetræf
Ikke kun missionsudvalgene, men også præsterne har haft sin årlige nationale samling i marts
måned. Dette fandt sted som et tredages møde på Ådalen Retræte Center ved Randers. Claus
Laursen fra Bibelen Live besøgte præsterne og reciterede og opførte hele Markusevangeliet.
De årlige nationale præstedage er vigtige oasedage for den enkelte præst. Det er dage, der giver
rig anledning til at styrke relationerne, og det fornemmes da også tydeligt, at Missionsforbundets
præster på trods af forskellighed er en gruppe mennesker, som har det rigtig godt med hinanden,
og som derfor kan støtte hinanden med erfaringsudveksling, inspirationsdeling og forbøn med
mere.
Som et led i ”Vision 2022” var der en eftermiddag med fokus på nye trosfællesskaber og nye
menigheder. Thomas Lorenzen, som er menighedsplanter for Vineyard i Odense, kom med et frisk
pust, som udvidede perspektivet på mission i Danmark.

Samarbejde med Baptistkirken
Samarbejdet med Baptistkirken kommer primært til udtryk gennem det fælles Sommerstævne på
Lindenborg. Når to kirkesamfund vælger at vandre sammen, kræver det naturligvis en løbende
dialog omkring samarbejde her og nu, og om muligheder for samarbejdets udvikling.
Baptistkirkens generalsekretær og formand mødes derfor med jævne mellemrum med
Missionsforbundets formand og missionsforstander. Derudover har der i marts måned været
afholdt to vigtige møder. Først et møde mellem de to kirkesamfunds ledelser i Aalborg, og senere

et møde i København, hvor også ungdomsorganisationerne MBU og BBU deltog. De to
ungdomsorganisationer har flere fælles initiativer omkring lederudvikling med mere.

Sommerstævnet åbner for tilmelding
Søndag den 2. april ligger Sommerstævne brochurerne klar i kirkerne. Samme dag åbnes der for
tilmeldinger til stævnet. Tag en brochure med hjem fra din kirke på søndag, og glæd dig til et godt
stævne. Besøg også hjemmesiden www.sommerstaevne.dk

OBS – til kalenderen:
16. april: Den Vietnamesiske Menighed i Slagelse fejrer 10 års jubilæum
16.-22. juli: Sommerstævne på Lindenborg.
19. juli: Missionsforbundets Repræsentantskabsmøde
21. juli: Efterskolen Lindenborgs Repræsentantskabsmøde
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