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Sekretariatsleder er blevet Ridder af Dannebrog
Missionsforbundets sekretariatsleder Palle Byg er blevet udnævnt til Ridder
af Dannebrogsordenen. Baggrunden for den flotte udnævnelse skyldes dog
ikke hans tjeneste i Missionsforbundet, men at Palle ved siden af sin
ansættelse i DDM har haft en tjeneste som officer af reserven i Hæren.
Fra Missionsforbundet ønsker vi tillykke med udnævnelsen.

Sommerstævnet søger kommunikationsmedarbejder
Der er fuld gang i planlægning af Sommerstævne 2018. Såvel Koordinationsudvalget som
Programudvalget er godt i gang. Fra Koordinationsudvalget skriver Lars Gaarden følgende til
nyhedsmailen:
Vi siger tusind tak til alle, der var en del af dette års Sommerstævne i Lindenborg, og vi ser tilbage
på stævnet 2017 med glæde – og ser fremad med lige så stor glæde.
Vi er allerede nu trukket i kedeldragten og påbegyndt planlægningen af næste års stævne. Hvad
der skal ske på stævnet vil følge i de næste nyhedsbreve – så hold øje – men begynd allerede nu at
glæde dig.
Vi vil også gerne i denne lille hilsen komme med et godt tilbud.
Nu kan du være med til at sætte dit fingeraftryk på næste års stævne. Vi er i
koordinationsudvalget løbet tør for PR-orakler – og vi søger derfor blandt jer en, der går rundt
med ønsket om at hjælpe med PR, Kommunikation og reklame.
Ansvarsområdet for vores nye medlem af udvalget vil primært være:
Opdatering af Facebook og hjemmeside
Medvirke i udvikling af smartphone app
Overordnet PR og reklame ansvar i samarbejde med stævnechef
Udsendelse af nyhedsbreve
Har du lyst til at arbejde med en eller flere af ovenstående punkter, så skynd dig at sende en mail
til mail@familiengaarden.dk eller ring til Lars Gaarden på 28 10 17 17 – jo hurtigere jo bedre – der
er rift om pladserne.
Til slut håber vi på jeres forbøn og støtte i planlægningen af verdens bedste Sommerstævne. Vi ser
frem til at sende næste infomail til jer – og husk at I altid er velkommen til at kontakte os med ris
og ros, gode og dårlige ideer, eller bare for at få en snak.
På vegne af Koordinationsudvalget

Lars Gaarden, stævnechef
I Programudvalget er flere aftaler med talere og undervisere ved at komme i hus, og vi er
overbeviste om, at vi igen næste år vil kunne tilbyde en spændende og inspirerende uge for alle
generationer. Har du ideer til programfladen, kan du kontakte missionsforstanderen, der er
formand for udvalget.

VISION 2022: Netværkssamling for pionerer med MyLife Workshop
Fællesskab, undervisning og sparring er nøgleordene, når der inviteres til netværkssamling for
nuværende og kommende pionerer i Missionsforbundet.
Menighedsplantningen i Nørresundby med pionerpræst David Højgaard i spidsen er initiativtager
til arrangementet, der kommer til at foregå i Grindsted den 26.-27. januar 2018. David Højgaard
siger følgende til nyhedsmailens læsere:
Leder du et trosfællesskab eller en menighedsplantning, eller har du overvejelser eller en drøm om
en gang at plante et trosfællesskab eller en
menighed, så er du hjertelig velkommen til et
spændende døgn i Grindsted.
Hvis du ikke var med til samlingen i Aalborg i maj
2017 bedes du se følgende video om ”4 faser i
menighedsplantning” som forberedelse:
https://www.youtube.com/watch?v=hkxoGRI9iRY
Det bliver et døgn med fællesskab, input fra den tyske
coach, Dietrich Schindler, menighedsplanter i Det
Tyske Missionsforbund, forfatter til bl.a. bogen ”The
Jesus Model. Lørdag er der en åben tværkirkelig
træningssamling i MyLife Workshop, der er et
redskab udviklet af Dietrich Schindler. I workshoppen
gives en grundig introduktion til teologien, værdierne
og tænkningen bag kurset. Efter træningsdagen er du
klar til at afholde et MyLife workshop i din by.
MyLife workshop:
- er designet til postmoderne
mennesker, som har en meget lille
kontakt med Gud, tro og kirke.
- tager udgangspunkt i deltagernes
unikke historie, deres længsler og
fremtidsdrømme. Deltagerne
opdager og lærer nye overraskende
ting om sig selv og får nye
perspektiver på deres fremtid.

- er et sted hvor Evangeliet bliver præsenteret og deltagerne kan respondere på det.
-har i løbet af få år har spredt sig til 12 forskellige lande.
- afholdes på en cafe, kulturhus, pizzaria osv. (kurset må ikke afholdes i en kirkebygning!)
- http://www.mylifeworkshop.org/ http://mylifedenmark.weebly.com/
Man er velkommen til at tage børn med til netværksdøgnet i Grindsted. Der er gode faciliteter
hvor de kan lege. Program for arrangementet fås ved at sende mail til david@nordstjernenkirke.dk
Pris: 160 kr. per person for mad/overnatning (børn ½ pris) 500 kr. i kursusafgift for Mylife
Workshop undervisningen og adgang til at bruge alt MyLife Workshop materialet. Ægtepar betaler
kun kursusafgift for en person. Deltager der flere fra et team, kan de deltage gratis i
undervisningen, men de får så ikke adgang til Mylife Workshop materialet.
Tilmeldingsfrist: senest 19. januar til Torgunn Skov torgunnskov@gmail.com / 28189366.

Missionsforbundet søger ny sekretariatsleder
I løbet af 2018 flytter Missionsforbundet sit sekretariat til Efterskolen Lindenborg. En konsekvens
af flytningen er, at der skal ansættes ny sekretariatsleder, da Palle Byg ikke finder det muligt at
flytte med. Forbundsrådet vil inden længe opslå stillingsannonce på Missionsforbundets
hjemmeside.

Husk de regionale møder
Vi minder om, at der i november måned afholdes regionale møder om Missionsforbundets
fremtid. Møderne er omtalt i sidste nyhedsmail og gennem pr i menighederne. Alle er velkomne.
Se tid og sted i kalenderen nedenfor.

OBS – til kalenderen:
1. november: Regionalt møde i Vanløse Frikirke
9. november: Regionalt møde i Bethaniakirken i Aalborg
10.-11. november: Frikirkenets lederkonference i Mariager
15. november: Regionalt møde i Vestermarkskirken i Grindsted
2018:

20. januar: DDM´s leder- og medarbejderdag på Efterskolen Lindenborg
26.-27. januar: Netværkssamling for pionerer i Grindsted
20.-22. marts: Nationale Præstemøde i Ådalen
22.-28. juli: Sommerstævne i Lindenborg
Nyhedsmailen udsendes en gang om måneden og redigeres af missionsforstanderen. Evt.
henvendelse om aktuelle nyheder til kommende nyhedsmails sendes til missionsforstanderen på
følgende adresse: missionsforstander@missionsforbundet.dk

