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Viggo Søgaard har fuldført sin mission
En stor skikkelse i Det Danske
Missionsforbund, Viggo Søgaard,
har fuldført sin mission. Efter to
års sygdom, sov Viggo ind
mandag den 12. marts kort før
midnat.
Som ung oplevede Viggo Søgaard
et kald fra Gud. Viggos respons
blev et løfte om en livslang
tjeneste. Dermed afskrev Viggo
sig allerede som helt ung
muligheden for en afslappet
pensionisttilværelse. Løftet holdt
han gennem hele livet, hvor han til
stadighed var på rejse i
missionens
tjeneste.
Kaldet
levede i ham. Han kunne ikke
slippe det. Derfor var han dybt involveret i international mission, indtil sygdom satte en stopper derfor.
I Det Danske Missionsforbund er Viggo mest kendt for sit store engagement i Thailand. Viggo var en pioner,
der så nye muligheder. Sammen med hans hustru, Ketty, grundlagde han mediecenteret Voice of Peace,
Fredens Stemme, i Chiang Mai. Derfra har evangeliet nået skarer af mennesker over hele Thailand og
nabolandene i mere end 50 år. Det var også dér Viggo afsluttede og fuldførte sin missionsopgave.
Men Viggos tjeneste nåede meget længere end til Thailand. Gennem Asian Institute of Christian
Communication underviste Viggo mennesker fra mange lande i at bringe evangeliet ud over hele Asien. Han
fungerede desuden som professor ved Fuller University i Los Angeles og som konsulent for De Forenede
Bibelselskaber samt for World Vision.
Viggo bliver bisat fra Vestermarkskirken i Grindsted fredag den 23. marts kl. 16.00. Efterfølgende vil der være
mindesamvær med aftensmad på Restaurant Propellen i Billund.
Ønsker man at støtte Viggos livsværk, Fredens Stemme i Chiang Mai, Thailand, kan der indsættes et beløb på
Missionsforbundets konto: 2374-0370 110 700 mærket: Viggos livsværk.
I Det Danske Missionsforbund takker vi Gud for Viggo Søgaards tjeneste. Ære være hans minde iblandt os.

Nye ansættelser i MBU og Missionsforbundet
I samarbejde med MBU har Missionsforbundet som nævnt i en ekstraordinær nyhedsmail ansat Simon Holtti
og Pia Daugaard på det fælles sekretariat.

Simon Holtti,

der bliver sekretariatsleder, kommer fra en
stilling i ”Åbne Døre”, en organisation der arbejder med forfulgte
kristne. Her har Simon været ansat siden 2005. Som
informationssekretær har han rejst Danmark tyndt. Han har også
flere gange besøgt forfulgte kristne i lukkede lande.
Før ansættelsen i ”Åbne Døre” var Simon i 10 år præst i
Missionsforbundets menighed, Frikirken i Sorø.
Simon har læst teologi såvel ved Christ for the Nations Institue i
USA som ved Ansgar Teologiske Seminarium i Norge. Han har i
kraft af sine erfaringer fra tidligere jobs et stort kendskab både til
dansk kirkeliv og til internationale forhold.
Hans evner spænder vidt, og med ham får vi en alsidig
medarbejder, vi på mange måder vil kunne drage nytte af. Simon
ansættes på fuld tid.

Pia Daugaard

tilhører Frikirken i Sorø, hvor hun er ansat i en
deltidsstilling som koordinator. Hun har en erhvervssproglig bachelor fra
Handelshøjskolen i Slagelse med speciale i international markedsføring. Ved
siden af stillingen i menigheden i Sorø er Pia pt. ansat som bogholder i
Fokdal Springvand. Hun har stor erfaring som receptionist og indenfor
bogholderi. Hun har også tidligere været medejer af en virksomhed.
Med Pia får vi en medarbejder, der gennem sin tjeneste i den lokale
menighed i Sorø har et stort kendskab til MBU og DDM. Gennem sit
engagement som kasserer i Sorø menighed, formand for menighedens
børne- og ungdomsarbejde og lejrchef for Børnelejren på Sjælland kender
Pia til mange af de spørgsmål, der stilles til et sekretariat, ligesom hun har
stor erfaring i samarbejde. Pia ansættes i en halvtids stilling.
Begge begynder på sekretariatet efter påske, som vi ser frem til igen at have bemandet.
Såvel i MBU´s ledelse som i forbundsrådet glæder vi os over vore to nye medarbejdere, og som
missionsforstander ser jeg frem til et spændende samarbejde med vore nye ansatte, siger John Nielsen.

Menighedsplantningpakke på vej
Kalder Gud dig til at bringe evangeliet til nye steder i Danmark gennem dannelse af nye menigheder, så er
her en god nyhed til dig. ”Team trosfællesskab og menighedsplantning” arbejder med at tilbyde kommende
menighedsplantere en menighedsplanterpakke. En sådan vil bestå af en række former for hjælp fra nationalt
hold, blandt andet coaching og økonomi. Det er for tidligt at løfte sløret for detaljerne. Men vi forventer at
kunne præsentere en pakke senest på Sommerstævnet, udtaler teamet, der består af John Lorenzen, Peter
Overbeck, David Højgaard og John Nielsen.

Tid for tilmelding til Sommerstævne
Palmesøndag vil du kunne finde Sommerstævne brochuren i din menighed. Heri kan du læse alt om stævnets
mange tilbud til alle generationer. Den 1. april åbnes der for tilmelding, som enten kan ske ved indsendelse
af talon fra brochuren eller elektronisk via stævnets hjemmeside.
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22.-28. juli: Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg
23. juli: Missionsforbundets Repræsentantskabsmøde i Lindenborg
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