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Det er tid for tilmelding til Sommerstævne
Endelig har forårets kulde sluppet taget, og temperaturen lader os forstå, at sommeren er på vej.
Sommerens store begivenhed bliver naturligvis Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg. Tilmelder du dig
inden den 1. juni, får du rabat på dit ophold. Så skynd dig til tasterne, klik ind på www.sommerstaevne.dk
og tilmeld dig et stævne med inspiration, refleksion, fællesskab og meget mere.

Sommerstævnet tilbyder dig at deltage på et Wildcard
Er du kontanthjælpsmodtager eller på integrationsydelse kan du søge om økonomisk støtte til din
deltagelse på Sommerstævnet. Ansøgningsskema rekvireres ved henvendelse til Torsten Wendel Hansen på
mailadressen t.w-h@live.dk

Formandsskifte i MBU
På MBU´s årsmøde i weekenden 28.29. april blev der valgt ny formand. Nana Holm Green stoppede på
posten efter mange år i BUS ledelsen. Ny formand er Daniel Lundgaard fra Vanløse Frikirke. Næstformand
er Niels Peter Gubi fra Saralystkirken i Århus.

Missionsforbundet er sammen med en række kirker medudgiver af ”Noget om den
kristne tro”.
Danske kirkers Råd inviterer til inspirationsdag om hæftets anvendelse, og skriver følgende om
arrangementet:
”Vi inviterer hermed til inspirationsdag den 14 juni kl. 15-18 om hæftet ’Noget om den kristne tro’.
Det med den kristne tro er vigtigt, og noget vi gerne vil fortælle om og dele med hinanden. Derfor er en
række kirker under Danske Kirkers Råd gået sammen om at udgive et hæfte som en fælles henvendelse til
danskerne om, hvad vi ser som kernen i den kristne tro. Det er første gang, at repræsentanter fra så bred
en vifte af folkekirkelige grupperinger, frikirker og Den katolske Kirke er gået sammen om en sådan fælles
henvendelse. Det har resulteret i hæftet ’Noget om den kristne tro´. Hæftet udgives i samarbejde med
Bibelselskabet og Folkekirkens mellemkirkelige Råd.”
I Missionsforbundet håber vi, at menighederne vil bruge hæftet i præsentation af den kristne tro overfor
mennesker, som normalt ikke har sin gang i kirken. Vi anbefaler derfor også præster, menighedsledere og
andre interesserede at deltage i inspirationsdagen, som finder sted i FDF´s lokaler, Rysensteensgade 3 i
København. Se program og yderligere information på følgende link:
http://www.danskekirkersraad.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&tx_ttnews%5Btt_new
s%5D=2594&cHash=937276c7f898a635b956b5bf5058e3d6

OBS – til kalenderen:
14. juni: Inspirationsdag om hæftet ”Noget om den kristne tro” i København
16.-22. juli: Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg
19. juli: Missionsforbundets Repræsentantskabsmøde på Lindenborg
21. juli: Efterskolen Lindenborgs Repræsentantskabsmøde
25. oktober: Nationalt Præsteforum i København
10.-11. november: Frikirkenets lederkonference
2018:
20.01: DDM´s leder- og medarbejderdag på Efterskolen Lindenborg
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