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Vadum Genbrugscenter åbner i nye lokaler
Gennem mange år har Vadum
Genbrugscenter med store beløb støttet
Det Danske Missionsforbunds projekter
rundt omkring i verden.
I 17 år har forretningen haft til huse på
Ellehammersvej 10 i Vadum. Nu er tiden
kommet til at flytte længere op ad gaden
til nye og større faciliteter på
Ellehammersvej 88.
”I de snart 17 år der er gået, har vi oplevet mange gode og positive ting, og vi glæder os over, at vi
gennem Vadum Genbrugscenter har kunnet hjælpe børn og unge i Grønland, Rumænien, Ghana og
i Thailand. Vi støtter også De Danske Hospitalsklovne, Danmarksindsamlingen, Dansk
flygtningehjælp og ved mange alvorlige naturkatastrofer. Rigtig mange børn og unge har fået hjælp
gennem det arbejde der er gjort, hvilket kun har været muligt grundet de mange varer vi har
modtaget. Det er vi meget taknemlige for” siger Jens Korsgaard.
Det nye Genbrugscenter har ca. 40 medarbejdere
og en kundekreds fra et stort opland.
Missionsforstander John Nielsen, der klipper den
røde snor til det nye center mandag den 28. maj
kl.13.00, siger: ”I Det Danske Missionsforbund er vi
dybt taknemlig for den meget store støtte som
Vadum Genbrugscenter har bidraget med gennem
mange år. Vi glæder os over de muligheder som det
nye forretningscenter indeholder, og vi ønsker
hjertelig tillykke til Vadum Genbrugscenter og til
Vadum Kirkecenter, der er centerets bagland.”

Rabat på Sommerstævne deltagelse
Tilmeldingerne strømmer ind til årets Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg. Men der er også
plads til dig. Tilmelder du dig inden den 1. juni, opnår du en betydelig rabat. Tilmelding sker på
stævnets hjemmeside, www.sommerstaevnet.dk

Lovsangsfest på Sjælland
Fredag den 8. juni kl. 19.30 inviterer Vanløse Frikirke Missionsforbundets menigheder på Sjælland
til Lovsangsfest. Det er for alle aldre og formålet er at mødes for at have fællesskab med Gud og
hinanden. Tomas Lindholm, præst i Strandvejskirken, vil dele nogle tanker, og Kristian BondeNielsen leder i lovsang sammen med et band fra Vanløse Frikirke + gæster. ”Vi glæder os til at se en
masse mennesker og lovsynge sammen”, lyder det fra Vanløse Frikirke.
Bagefter er der god mulighed for at drikke kaffe, hænge ud og hygge.

Nordstjernen får en fuldtidsmedarbejder mere fra 1.august 2018
David Højgaard præst & kirkeiværksætter i Nørresundby skriver til Nyhedsmailen: ”Vi har den store
glæde, at vi fra 1. august får Victoria Sisseck med på vores team. Hun bliver ansat som
fuldtidsmedarbejder i Nordstjernen – et kirkeplantningsprojekt i Nørresundby”.
Victoria, der kommer fra Saralystkirken i Århus, har været en tur på Mariager Højskole, inden hun
sætter kursen mod Nørresundby.
”Der er stadig brug for flere unge, midaldrende eller seniorer i det team, der planter menighed i
Nørresundby”, siger David Højgaard.

Er det dig, der skal på ARROW 2019-2020?
Arrow Lederskab er en lederuddannelse, hvis målgruppe er kristne ledere i aldersgruppen 25-45
år. Vores vision er at se ledere, som er ledt mere af Jesus, leder mere som Jesus, og leder flere til
Jesus.
Arrow Lederskab er født ud af spørgsmål: Hvad er det, ledere mellem 25 og 45 år har brug for at
lære, så de står distancen og fortsat brænder for Kristus, når de runder de 50?
Indholdsmæssigt tager Arrow afsæt i spørgsmålet om lederens identitet, karakter og kald som
bærende for tjenesten, og dernæst lederens kompetencer og vision.

Efterskolelærer og tidligere præst Allan Møller, der er blandt deltagerne siger: ”Arrow besvarer
mange af de spørgsmål i mit liv, som jeg ikke på forhånd har været i stand til at formulere eller
stille – derfor giver Arrow mening på et dybere plan for mig, både personligt og åndeligt. Udbyttet
af kurset rækker langt ind i mit ægteskab, min familie, min tjeneste og mine relationer. Arrow gør
bare noget godt for mig – og det smitter af på mine omgivelser.”
På www.arrowlederskab.dk kan der læses mere om kurset. Er du mellem 25 og 45 år, skal du
måske med på næste kursus?

OBS – til kalenderen:
2018:
22.-28. juli: Sommerstævne på Efterskolen Lindenborg
23. juli: Missionsforbundets Repræsentantskabsmøde i Lindenborg
24. juli: DDM på vej mod en ny tid – et festligt møde på Sommerstævnet
07. oktober: ”Bytte Præst Dag”
09. oktober: Nationalt præstemøde i Århus
09.-10. november: Frikirkenets Lederkonference i København
2019:
19. januar: Inspirationsdag (tidligere kaldet lederdag) for alle medarbejdere.
22.-23. marts: Missionsdøgn for alle missionsudvalgene på Lindenborg
26.-28. marts: Nationalt præstemøde i Ådalen
29. april-3. maj: Seniorlejr i Virksund
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