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Mange møder Jesus i Ilulissat
Menigheden i Ilulissat har i sidste uge afholdt en kampagne med Per Hyldgaard, tidligere præst i
Vesterkirken i Stenum, og nuværende evangelist og leder af Gospel Outreach. Møderne i Ilulissat blev holdt
i byens sportshal, og blev sendt via lokalradio udover byen. Da Arctic TV hørte om møderne, kom de fredag
aften og filmede hele mødet.
Hver aften mødte omkring 350 mennesker op. Mange gav deres liv til Jesus, og mange oplevede Guds
berøring til helbredelse. Helt konkret blev der uddelt 275 hæfter til mennesker, der sagde Ja til Jesus, og 55
personer valgte at skrive deres navn på en liste som et udtryk for, at de ønskede at blive kontaktet af
kirken.
Mandag aften i denne uge blev der holdt opfølgningsaften og undervisning. Her mødte ca. 60 nye troende
op! Der holdes flere arrangementer i ugens løb, hvor Jens Sørensen fra Grønlandsudvalget også er til stede
og er med til at undervise sammen med menighedens leder, Jens Jeremiassen.
Vær med i forbøn for menigheden, som har meget at glæde sig over, men som også står med et stort
opfølgningsarbejde. Bed for de mange nye troende, at de må blive bevaret og vokse i troen.

Samarbejde med Ansgarskolen
Op gennem tiden har der været mange relationer mellem danske menigheder og Ansgarskolen i
Kristiansand. Mange danskere har været elever på Bibelskolen, andre har læst teologi på Ansgar Teologiske
Høgskole. De senere år har der dog været få danske elever på skolen. For tiden er en dansker i gang med
bachelor i teologi, mens et par stykker er i gang med efteruddannelse i form af at læse en Master i praktisk
teologi.
Udfordringen for danske elever er, at det ikke er muligt at få dansk SU til teologistudiet i Norge. Skolen er
imidlertid et højst relevant uddannelsestilbud med en god kombination af akademisk fordybelse og
inspiration til åndelig udvikling. Skolen ejes og drives af Misjonskirken Norge, og miljøet på skolen er meget
tværkirkeligt. Dette gælder både i lærerstaben og blandt eleverne. Fokus for teologistudiet er at uddanne
mennesker til tjeneste i menighed og mission.
For at fremme samarbejdet med Ansgarskolen har missionsforstanderen været på besøg på skolen og har
haft møde med skolens rektor og studieinspektør. Vi er i en proces, hvor vi er i færd med at udvikle en
samarbejdsaftale, som skal gøre det mere attraktivt for danske elever at studere på Ansgar Teologiske
Høgskole.

Nordisk møde i Oslo
Onsdag og torsdag i denne uge mødes nordiske missionsforstandere i Oslo til et årligt kollegialt
missionsforstandermøde. Det er vigtige dage som er med til at styrke relationerne mellem de nordiske
missionsforbund, og som giver viden og perspektiv omkring, hvad der rører sig hos vore kirkelige naboer i

Norge, Sverige og Finland. Vores baltiske søsterkirke i Estland har de seneste år også været en del af dette
fællesskab, men deltager dog ikke i år.

Fra kirke til kirke gennem hele Danmark
To tusinde kilometer og mere end fem måneder tager det at vandre på ”Den Danske Klosterrute”, som i år
fejrer ti års jubilæum, og derfor inviterer alle kirker og kirkesamfund til en økumenisk jubilæumsvandring.
Turen begyndte 2. påskedag i Helsingør og slutter den 24. september i Frederikshavn.
Er du interesseret i at vandre med på en del af ruten, kan du finde mere information på
www.klosterruten.dk og på www.pilgrimsvandring.dk.
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