Nyhedsmail, 07, 2017

Skal Missionsforbundet skifte navn og have nye udtryksformer i fremtiden?
Forbundsrådet har i første halvdel af 2017 rådført sig med firmaet ByMathew, som har udarbejdet et
forslag til kommunikationsplan, nye visuelle udtryk og til og med et nyt navn. Om Missionsforbundet
eventuelt skal skifte navn, er der ikke taget stilling til, og det bliver der heller ikke foreløbig, da en sådan
beslutning vil høre et repræsentantskabsmøde til, og det er ikke på dagsordenen på årets møde under
Sommerstævnet.
Men der er et stort ønske om at blive bedre og mere tydelig i kommunikationen både fra nationalt hold,
men også på tværs af menighederne, og ikke mindst udadtil i forhold til det samfund, vi er kirke i. Hvad
ByMathew tænker om den udfordring, kan man få nogle indtryk af på et ekstraordinært møde under
Sommerstævnet. Her vil Helene Mathew være tilstede og dele nogle af de muligheder, som firmaet
gennem en række møder og research er nået frem til. Mødet er åbent for alle og finder sted mandag den
17. juli kl. 10.00-11.30 i spisesalen på Efterskolen Lindenborg.
Selvfølgelig vil Helene Mathew på mødet også afsløre, hvad hun og hendes medarbejdere synes, at
Missionsforbundet skal kalde sig i fremtiden, hvis vi ikke skal bibeholde det nuværende navn.
Så sæt kryds i din kalender og kom og lad dig udfordre.

Bogteltet på toppen af Sommerstævnet
Bogteltet bugner med nye bøger, bibler, gaveartikler, gode tilbud og halvpris-marked.
Vi gentager successen fra sidste år og indretter igen i år en lounge, hvor du kan nyde friskbrygget
kvalitetskaffe, mens du tager en timeout og slapper af med en god bog eller læser dagens avis.
Tirsdag kigger Tomas Sjödin indenfor kl. 15 og efter aftenmødet. Køb en eller flere af hans bøger og få dem
signeret.
Onsdag kl. 14.30 må du ikke snyde dig selv for at opleve Kirsten Steno, der med smittende begejstring
fortæller om ”Hvad ville jeg være uden bøger? En helt anden person - et helt andet liv!” Hun bakkes op af
Ruth Cilwik. Imens du lytter, giver vi kaffen.
I Bogteltet finder du også spændende udstillinger fra nær og fjern.
ProRex Forlag byder alle velkommen i Bogteltet, der befinder sig på toppen af bakken!

Saralystkirken vil være uddannelsesmenighed
Menigheden i Århus skriver følgende til nyhedsmailen:

Saralystkirken har det privilegium at befinde sig i en storby, hvor unge mennesker flytter til for at studere.
Vi har derfor valgt at starte et projekt kaldet Uddannelsesmenighed. Med dette projekt vil vi gerne
investere i unge mennesker, som ser sig selv anvende deres faglighed og profession i en kirkelig kontekst.
Kirker har brug for kompetente og veluddannede ansatte og ledere, og dette vil Saralystkirken gerne
bidrage til.
Menigheden tilbyder et 3-delt læringsforløb bestående af en mentorordning, huddles og lørdagssamlinger.
Mentorens opgave er at følge deltagerens hverdag og gennem samtaler støtte og udfordre personen og
dermed fremme personlig og tjenestemæssig udvikling. På nuværende tidspunkt er der to huddles, som
fokuserer på henholdsvis national mission og international mission. Her fokuseres på tjeneste, personlig
udvikling samt fællesskab mellem deltagerne i huddlen. Vi vil i 2017 have 2 lørdagssamlinger og deltage på
Global Leadership Summit (GLS), hvilket på en uddybende og spændende måde vil bidrage til at udruste
deltagerne til at udvikle sig som ledere og som enkeltindivider.
På nuværende tidspunkt er der 9 deltagere tilknyttet projektet, som har været i gang siden januar. John
Lorenzen og Samuel Kjeldgaard står som ansvarlige for projektet.

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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