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Proceskoordinator ansat
Forbundsrådet har fredag den 16. december valgt at ansætte Nana Holm Green i stillingen som
Proceskoordinator pr. 15. januar 2017.
Stillingen, der er oprettet for at styrke processen omkring VISION 2022, er en deltidsstilling med en
ansættelsesgrad på 25 %. Jobbet går blandt andet ud på at holde styr på progressionen af VISION 2022, at
holde processen i gang, at være medarbejder på diverse materialer og ikke mindst at være en
ressourceperson for Mission i Danmark udvalget, der sammen med missionsforstanderen sidder med
ansvaret for udrulningen af visionen. Der vil også via telefon blive en vis kontakt med menighederne for at
støtte og rådgive i visionens lokale udformning.
Nana Holm Green har udover den nye stilling en ansættelse på 40 % som Børne-og Ungdomspræst i Osted
Frikirke, og driver desuden eget firma som procesfacilitator og coach. Nana vil være kendt af mange som
formand for MBU.

Magasinet forsætter
Der har en tid været usikkerhed omkring Missionsforbundets blad, Magasinet, da dette gennem en årrække
har været udgivet i samarbejde med Frikirkenets blad Domino. Frikirkenet har som tidligere meddelt valgt
at stoppe udgivelsen af Domino med udgangen af 2016.
Forbundsrådet har dog besluttet, at Magasinet indtil videre fortsætter som hidtil, og der udkommer derfor
et nyt nummer af bladet i januar måned. Magasinet er et vigtigt blad for Missionsforbundet, idet det binder
os sammen og er informativt omkring vores fælles arbejde i Danmark og i international mission.

Nyt trosfællesskab etableret i Billund
Et af de fem fokusområder i VISION 2022 er nye trosfællesskaber og menighedsplantning. Et trosfællesskab
forstås som et missionalt fællesskab, der har til formål at dele evangeliet med nogle, som ikke nås fra de
etablerede kirker. Det er derfor en glæde, at et sådant fællesskab er opstået i Billund under navnet Billund
Bible Study. Fællesskabet ledes af Torgun og Leif Skov i samarbejde med et newzealandsk-amerikansk
ægtepar, og målgruppen er de mange internationale personer, der arbejder på Lego og bor i Billund.
Gruppen mødes hver anden torsdag.

Husk tilmelding til Lederdagen.
Lørdag den 21. januar afholdes Missionsforbundets årlige lederdag. Dagen sætter fokus på vores opgave
med mission i Danmark. Med besøg fra vore samarbejdspartnere i Norge, Tyskland og Baptistkirken venter
der en spændende og udfordrende dag. Selvom målgruppen er ledere, er dagen åben for andre, der måtte
overveje at starte nye trosfællesskaber eller menighedsplantning, eller på anden måde ønsker inspiration til
at være i mission i vores eget land. Se program for dagen og tilmeld dig på www.missionsforbundet.dk

Glædelig jul
Missionsforstanderen, sekretariatslederen og forbundsrådet ønsker alle læsere af nyhedsmailen en
glædelig jul. Vi takker for samarbejdet i året, der er gået, og ser frem til nye udfordringer og velsignelser i
det nye år i hver enkelt menighed, i vores nationale arbejde og i vores internationale mission.

OBS – til kalenderen:
21. januar: National Lederdag i Århus
14.-16. marts: National præstesamling i Ådalen
16.-22. juli: Sommerstævne på 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

