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Kaotiske tilstande på Grønland
Fra Grønland meldes der om kaotiske tilstande fra Uummannaq og de omkringliggende bygder i
forbindelse med flodbølgen, som ramte området fornylig. Jens Sørensen fra Grønlandsudvalget
har for tiden et vikariat som leder af sygehuset i Uummannaq, og han har derfor været travlt
beskæftiget med hjælpearbejdet efter naturkatastrofen. På vedhæftede link kan man læse en
artikel fra avisen Jyske Vestkysten, hvor Jens Sørensen giver et indtryk af situationen:
http://www.jv.dk/regionalt/Jens-fra-Grindsted-staar-midt-i-tsunamiens-foelger/artikel/2517003
Et team af frivillige håndværkere fra forskellige danske menigheder var også i Uummannaq, da
katastrofen indtraf. Teamet var i byen for at renovere huset, der skal blive til kirke for
menighedsplantningen i Uummannaq. Sammen med byens øvrige befolkning blev de bedt om at
begive sig op på fjeldet, da der var varsel om, at en flodbølge på 30 meter nærmede sig byen.
Heldigvis ramte flodbølgen ikke kysten og efter at have tilbragt natten på fjeldet, kunne de vende
tilbage til byen.

Udvikling i Rumænien
Rumæniens udvalgets formand, Kim Nissen, missionssekretær Thomas Baldur og
missionsforstander John Nielsen har været i Rumænien for at tilse vores arbejde der. Rejsen var en
såkaldt partnerskabsrejse, hvori der også deltog to personer fra Missionskirken Norge, da vi er i
partnerskab med dem omkring arbejdet i Onesti og omegn.
Formålet med turen var at drøfte den aktuelle og mulige fremtidige situation for arbejdet i Onesti,
der ledes af vore udsendte medarbejdere, Dorthe og Cornel Pascu. De står midt i et spændende og
frugtbærende arbejde, som rummer flere udviklingsmuligheder i de kommende år.
Udover medarbejdersamtaler blev der også tid til at afholde en række møder i rumænske
menigheder og i nogle romamenigheder.
Efter nogle dage i Onesti fortsatte turen sydpå til Calarasi regionen, hvor Missionskirken Norge har
et arbejde.

På kro for at tale om kirke og samarbejde
De sidste par år har der været såkaldte topmøder mellem Missionsforbundet og BaptistKirkens
ledelser. John Nielsen og Finn Kier-Hansen fra Missionsforbundet og Lone Møller-Hansen og Bent
Hylleberg fra BaptistKirken har mødtes på burgerbar i Kastrup, på BaptistKirkens Sekretariat – og

nu også på kro. Onsdag 21. juni 2017 havde de fire sat hinanden stævne på Luneborg Kro for for
en gangs skyld at have god tid til at tale sammen uden en fast dagsorden.
Ingen konklusioner blev truffet, men der blev tid til at komme i dybden med det, der ofte mest
handler om forskellig kultur og sprogbrug. Forskelle og ligheder mellem de to kirkesamfund blev
således drøftet. Naturligvis er der forskelle, men vi har jo samme opgave og mål, nemlig at
udbrede evangeliet om Jesus Kristus, så Guds rige må vokse i Danmark.
Der er foreløbig en samarbejdsaftale om fælles Sommerstævne til og med sommeren 2019.

Besøg Hyggehjørnet på Sommerstævnet
Holbæk Baptistkirke har i en årrække været vært for Hyggehjørnet på Sommerstævnet. De skriver følgende
til nyhedsmailen:
Vi glæder os til at se jer alle igen. Hyggehjørnet finder I igen i år ved siden af det store spisetelt på vej til
vandet. Her finder du den internationale pølsevogn, og kan købe Burundikaffe, sødt, te, is og sodavand og
ikke mindst pandekager. Der er åbnet fra søndag middag til sent fredag aften. Også i år har vi et særligt
cafételt som holder åbent hele dagen med frisk kaffe og te, samt hjemmebagte kager. I denne café vil vi
gerne lave små events om eftermiddagen, måske har du noget at byde ind med? Traditionen tro har vi
fællessang i det store telt efter aftenmødet.
Hvis I har brug for forplejning til møder med mere end 20 deltagere, vil vi gerne have bestillingerne inden
stævnets start. Vi har selvfølgelig plads til mindre møder i løbet af dagen, hvis I har brug for det.
Henvendelse til Hyggehjørnet kan ske på mail: bente@bornhardt.dk
På gensyn i Hyggehjørnet.

Vil du have et tilskud til din stævne deltagelse?
Du har mulighed for at ansøge om et dagligt job med rengøring eller andet. Du vil få tildelt en
daglig opgave (overkommelig) og kunne få et tilskud på 1.000,00 kr. ved stævnets afslutning.
Sidste job dag er lørdag 22. juli.
Jobbet kan bestå af rengøring af toiletter, oprydning eller anden rengøring.
Er det noget for dig så skriv til Lotte Holm Boeriis - boeriis1308@gmail.com inden den 8/7, og du
vil få besked snarest om der er et job til dig.

Tilmelding til Sommerstævne
Er du ikke allerede tilmeldt Sommerstævne skal vi gøre opmærksom på, at der lukkes for online tilmelding
den 8. juli. Skynd dig derfor at tilmelde dig. Der er her og nu (lørdag den 24. juni) tilmeldt 1122 personer.
Kommer du på besøg under stævnet, kan der købes dagsbilletter i informationen.

Læs alt om stævnet på www.sommerstaevne.dk

Inspirationsdag for ledere og medarbejdere
Gennem en årrække har Missionsforbundet afholdt en årlig lederdag en lørdag i januar måned. Dette vil vi
også gøre i 2018. Men vi har et ønske om at udvide målgruppen, og inviterer derfor til ”Inspirationsdag for
ledere og medarbejdere i menighederne”. Det bliver derfor ikke kun en dag for præster og
menighedsrådsmedlemmer samt nøglepersoner i børne- og ungdomsarbejdet, men også for andre
medarbejdere i menigheden. Vi tror, at en udvidelse af målgruppen vil være med til at fremme det lokale
engagement i udlevelsen af Vision 2022. Dagen finder sted lørdag den 20. januar 2018 på Efterskolen
Lindenborg. Noter allerede nu datoen.

OBS – til kalenderen:
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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