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Er Evangelisk Frikirke vores nye navn?
Forbundsrådet har den 16. januar udsendt brev til menighederne angående nyt navn. I brevet
peger forbundsrådet på, at ”Evangelisk Frikirke” vil være et oplagt nyt navn for Det Danske
Missionsforbund. Forbundsrådet argumenterer blandt andet med, at dette navn vil være
beskrivende for vores identitet, det vil tydeliggøre os som kirke og placere os i den frikirkelige del
af det danske kirkelandskab, og ikke mindst vil det forbinde os til vores internationale familie, idet
mange af vore søsterkirker rundt omkring i verden hedder noget, hvori ordene fri, kirke og
evangelisk indgår. Flere andre argumenter nævnes i brevet, der kan rekvireres hos din lokale
menigheds formand eller præst.
Forbundsrådet forventer at høre menighedernes holdninger i forlængelse af årsmøderne.

Seks nye teams startet i Missionsforbundet
I løbet af de seneste få måneder har vi i Missionsforbundet fået hele seks nye teams, der arbejder på tværs
af menighederne. Først blev der etableret et kommunikationsteam. Dernæst er der etableret fem teams,
der hver især arbejder med udviklingen af et af de fem fokusområder i Vision 2022.
Det vidner alt sammen om, at der er stor villighed til at tjene sammen til gavn for fællesskabet af
menigheder udover landet. Det er ligeledes et udtryk for, at der sker meget i Missionsforbundet for tiden.

Medarbejdere sagde TAK til Palle Byg.
På den nationale Medarbejderdag på Efterskolen Lindenborg den 20.01 sagde DDM og MBU tak til
sekretariatsleder Palle Byg for 19 års trofast tjeneste i de to organisationer. Palle Byg, der starter som
selvstændig, afslutter sin tjeneste på sekretariatet med udgangen af februar måned. Gennem 19 år har det
været Palle, der har rådgivet MBU, menighederne og missionsudvalgene om regnskabstekniske ting og
meget andet. Han har således gennem årene været i berøring med rigtig mange ledere i Missionsforbundet,
såvel nationalt som lokalt. Der var derfor stor grund til at bringe Palle Byg en hjertelig tak på
Medarbejderdagen.

Er du den nye sekretariatsleder?
Missionsforbundet og MBU søger i fællesskab ny sekretariatsleder. Sekretariatet har foreløbig adresse i
Odense, men vil i løbet af første halvår af 2018 blive flyttet til Efterskolen Lindenborg ved Roskilde. Som
leder af de to organisationers fælles sekretariat vil man samarbejde med en lang række ildsjæle. Det gælder
både de mange frivillige rundt omkring i landet, de valgte ledelser af de to organisationer og øvrige ansatte
i Missionsforbundet og MBU.
Læs hele stillingsopslaget på www.missionsforbundet.dk eller på facebookprofilen.

Sommerstævnet har holdt inspirations- og stabsdag
Arbejdet med at planlægge Sommerstævne 2018 er i fuld gang, og lørdag den 13. januar var nøglepersoner
fra sporerne på årets sommerstævne, samt koordinationsudvalget samlet til fælles inspirations- og
stabsdag på Efterskolen Lindenborg.
Lørdagen blev startet med en workshop sammen med Anders Møller Mortensen, der underviste om,
hvordan man kan lave et endnu bedre stævne.
Eftermiddagen blev brugt til fælles stabsmøde og koordinering. Der var stor optimisme at spore, og alle der
arbejder med planlægning af Sommerstævnet er overbevist om, at vi endnu engang får et rigtig godt
stævne. Så husk at sætte kryds i kalenderen i uge 30.
På talerlisten ved årets stævne står blandt andet Scot McKnight, Chris Simmons, Rachel Turner, Lisa
Samuelsen, Jakob Vagner, Klaus Laursen, Preben Kok, Tove Videbæk, John Nielsen med flere.
Fælg med på hjemmesiden www.sommerstævne.dk

Bethaniakirken fik besøg fra Folketinget
Frikirkenet arrangerer for tiden nogle møder mellem politikere og lokale frikirker med det formål at give
politikerne en større forståelse for, hvad en frikirke er, og hvilken rolle frikirkerne spiller i det danske
samfund. Den 22. januar var der besøg i to frikirker i Aalborg. Marianne Jelved, Radikale Venstre, Lise Bech,
Dansk Folkeparti, og Flemming Møller Mortensen fra Socialdemokratiet besøgte Apostolsk Kirke og
Missionsforbundets kirke, Bethaniakirken.
I Apostolsk Kirke oplevede de madudlevering til omstændighedsramte familier, og Familienetværket,
hvor familier spiser sammen. En af dem, der har glæde af kirkens arbejde udtrykte: "Jeg kommer her,
fordi alle er velkomne, uanset hvem man er.” Det var et møde med en kirke, der i den grad tager ansvar
for de udsatte i deres lokalområde.
I Bethaniakirken hørte de tre politikere om kirkens arbejde blandt flygtninge og unge studerende.
Christin fra Burundi fortalte om kirkens betydning for hendes hurtige integration og sagde ligeud: "Al
integration burde foregå igennem kirken." En ung asylansøger fortalte meget ærligt og rørende om,
hvorfor han har konverteret til kristendommen. Der blev stillet mange spørgsmål og ført en varm dialog.
Det blev et givende møde mellem to frikirker og tre folketingspolitikere, der fik et større billede af,
hvilken betydning frikirker har for det danske samfund, fortæller Mikael Wandt, generalsekretær i
Frikirkenet.
Foto fra politikernes møde i Bethaniakirken:

Dominique Lachat afslutter sin tjeneste
Dominique Lachat har meddelt menigheden i Bethaniakirken i Aalborg, at han afslutter sin tjeneste som
præst i menigheden den 31. juli. Efter seks års tjeneste i menigheden oplever Dominique Lachat, at tiden er
inde til at søge andre udfordringer.
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