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Historisk møde i Aalborg
Torsdag den 7. december mødtes fem missionsforstandere, fire tidligere og en nuværende, til et
festligt træf i Aalborg. De fem missionsforstandere, Svend Abrahamsen, Leif Lundtoft, Leo Hansen,
Peter Götz og John Nielsen har tilsammen været missionsforstandere i 46 af Missionsforbundets
129 år. Der blev derfor gravet mange minder frem fra historien, ligesom der blev delt erfaringer
omkring det at være leder i Missionsforbundet. Mødet havde ikke nogen anden dagsorden, end at
være sammen for relationens skyld samt det at anerkende tidligere leders indsats. Det
Missionsforbund, som vi kender i dag, bygger videre på det, som andre var med til at forme. Det
ser anderledes ud, fordi tiden og udfordringerne er anderledes, men det er stadig det samme
kirkesamfund. Mens vi er optaget af at være kirke i tiden og forberede os til fremtiden, må vi ikke
glemme det fundament, som blev lagt i tidligere tider.

Husk inspirationsdagen for medarbejdere
Har du husket at sætte kryds i kalenderen lørdag den 20. januar? Det er den dag medarbejdere fra
alle Missionsforbundets menigheder mødes til en inspirationsdag, som finder sted på Efterskolen
Lindenborg. Temaet er ”Menigheder, der gør en forskel”. Om formiddagen er der fokus på kirkens
sociale udfordringer, mens der om eftermiddagen er mulighed for at deltage i en af fem
fokusgrupper omkring Vision 2022. Dette er en dag, der giver ny inspiration til tjenesten i den
lokale menighed – en dag du ikke må gå glip af.

Nye menigheder er en del af Vision 2022.
Nordstjernen er en kirke på vej
SØGER 2-3 TRAINEE’ER
- Kunne du tænke dig at være med til at starte en ny kirke?
- Eller drømmer du om selv at starte en ny kirke en dag?

DU
- har tanker/ en drøm om i fremtiden at være med til at plante en kirke

- ønsker at bruge en stor del af din tid sammen med mennesker, som ikke går i kirke. Du har et har
hjerte for mission/socialt arbejde og hjerte for mennesker
- har erfaring med at starte ting op f.eks. i kirkeligt regi, i en organisation eller f.eks. har startet
eget firma.
- dansker eller nydansker og er enten ung i 20erne, midt i livet eller yngre seniorer
OM NORDSTJERNEN
-Nordstjernens vision er: ”være en moderne lokal kirke på tværs af nationaliteter og økonomiske
skel”
-Kirkeplantningen har været i gang 1½ år, og mange spændende initiativer er spiret frem:
Børneklub, Nordstjernen Outdoor, 1-1 hjælp mv. Fra november 2017 har vi startet en månedlig
pre-view gudstjeneste. Du kan læse mere om os på www.nordstjernenkirke.dk
- Vores bagland er Det Danske Missionsforbund (www.missionsforbundet.dk) & City to city
(www.citytocityeurope.com)
VI TILBYDER
- 2 eller 3 årigt træningsforløb – længden afhænger af din baggrund og erfaring
- Du får erfaring og færdigheder indenfor de områder som det at lede en kirkeplantning berører
(f.eks. kontekstanalyse, ministry-design, lederskab, mission/diakoni mm.)
- 1-2 måneders tværkulturel praktik i anden menighedsplantning i Europa & deltagelse i 1-2 årlige
konferencer om kirkeplantning
-Mulighed for at tage online kurser på https://learn.redeemercitytocity.com/ eller deltage i
Væksthuset lederskole, www.væksthus.info
- Du får gennem hele forløbet undervisning, træning og bliver mentoreret.
- Løn efter nærmere aftale. Startdato: Februar eller august 2018
- Det er muligt at være trainee på fuldtid eller kombinere det med at være studerende
NÆSTE SKRIDT
-Har du lyst til at høre mere om Nordstjernen/ trainee-programmet så kontakt
præst/kirkeiværksætter David Højgaard 24208998 / david@nordstjernenkirke.dk
-Kom på et uforpligtende besøg i Nørresundby. Så kan du se hvad der sker og finde ud af om det er
noget for dig.

Glædelig jul
Det er ikke nogen nyhed, at vi snart skal fejre jul. Alligevel vil vi gennem nyhedsmailen sende en
julehilsen til alle i Det Danske Missionsforbund.
Det har været en glæde gennem året at samarbejde med menighederne om vores mission i
Danmark og udover verden. Gennem mødesteder som Sommerstævne, nationale præstedage og
de lokale menigheder har vi fornemmet vores samhørighed med hinanden. Sammen har vi været
med til at formidle evangeliet i vore fire missionslande og gennem de 18 lokale menigheder, som
er en del af Missionsforbundet i Danmark.
Som missionsforstander glæder jeg mig over at være med til at lede et kirkesamfund, der er i
bevægelse. Vision 2022 udfordrer os til at tænke nyt, både i det nationale samarbejde og i hver

enkelt menighed. Gennem året er der derfor taget forskellige initiativer med det ønske at udvikle
menigheder, som lever og vokser. Nogle menigheder har taget hul på processen med VITAL, andre
har taget nye initiativer til socialt engagement eller discipelskab og så videre. Alt sammen viser
det, at vi har nogle levende menigheder, der er villige til at lade sig bevæge af det kald, som Gud
giver os. Denne proces vil naturligvis fortsætte i det nye år med nye udfordringer.
Men her og nu står højtiden for døren, og det er endnu engang tid til at standse op og lade os
gribe af Guds store kærlighed, som kommer til udtryk i hans sendelse af Kristus ind i verden. Må
Gud velsigne alle med en glædelig jul, når vi endnu engang bevæger os til krybben i Betlehem og
dermed endnu engang bliver mindet om, at Kristus er kommet os nær. Glædelig jul til alle i
hjemmene, i menighederne og ude på vore missionsfelter i Thailand, Ghana, Grønland og
Rumænien.

OBS – til kalenderen:
2018:
20. januar: DDM´s leder- og medarbejderdag på Efterskolen Lindenborg
26.-27. januar: Netværkssamling for pionerer i Grindsted
20.-22. marts: Nationalt Præstemøde i Ådalen
22.-28. juli: Sommerstævne i Lindenborg
23. juli: Missionsforbundets Repræsentantskabsmøde 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

