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Nogle af de værdier, der har kende-

Et forsonet fællesskab

tegnet baptister, har vi „arvet“ fra

v. Henrik Holmgaard
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Godt nyt for fattige
v. Ulla Kristensen
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Kirke er mission
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v. Stuart Murray (tolk Lasse Åbom)

– Lone Møller-Hansen, generalsekretær i BaptistKirken

anabaptisterne. Blandt dem er, at

Forsoning er hjertet i evangeliet, og

Anabaptisterne så det som kirkens

Kirker er kaldet til at være forplig-
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Aftensmad

Jesus er nøglen til Biblen, at kirke

derfor noget grundlæggende, som vi

opgave at være gode nyheder for de

tende fællesskaber, hvor det centra-
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„Værdier, vi vil bygge på“

er mission, et forsonet fællesskab,

som disciple og fællesskaber må øve

fattige, de magtesløse og de for-

le er discipelskab og mission. Steder

– Stuart Murray, Center for Anabaptist Studier i England

økonomisk solidaritet, socialt enga-

os i. Desværre er det ikke altid for-

fulgte. Ulla brænder også for, at den

for venskab, gensidig ansvarlighed

Aftenandagt

gement og at kristne er fredsstiftere.

soning, der kendetegner menighe-

lokale kirke viser Guds kærlighed til

og tilbedelse med mange stemmer.

(læs mere på anabaptist.dk).

dens liv. Der kan både være strid,

mennesker på en helt konkret må-

Når vi spiser sammen, deler brød og
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– Erland Grarup, Brande, formand for Mission i Danmark-

kliker og bitterhed i fællesskabet -

de. Hun fortæller om fællesspis-

vin, underbygger vi håbet, mens vi

vælge at fordybe sig i to af tre te-

eller i forhold til andre fællesskaber.

ning, maduddeling, medvandrer-

søger Guds rige sammen. Vi er for-

maer.

Dette seminar vil være en fortælling

ordning, gældsrådgivning og mange

pligtede på at udvikle og støtte så-

om, hvordan forsoning skal forstås

andre projekter, der når ud til mange

danne kirker, hvor både gamle og

– Charlotte Willer, menighedskonsulent, Innovative Kirker

og kan praktiseres mellem perso-

mennesker. Hun bygger også broer

unge er værdifulde og hvor leder-

Tre workshops, hvoraf man kan nå de to:

ner og fællesskaber. Udgangspunk-

til andre sociale tiltag i byen igen-

skabet er lyttende. Dette fællesskab

Forsoning: Henrik Holmgaard, præst i Bethelkirken, Aalborg

tet er Aalborg, en by med historier

nem Frivilligcenteret, og samarbej-

er det værd at invitere andre til at

Kirke er mission: Stuart Murray

om brud imellem menigheder, for-

der med andre kirker i Silkebog om

være en del af.

Socialt engagement: Ulla Kristensen, Silkeborg Oasekirke

soning og et fælleskirkelig netværk

sociale tiltag.

1. session

af præster.

Læs mere på www.ksa-silkeborg.dk.
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Morgenmad
Morgenandagt

Deltagerne i konferencen kan

L Ø R D A G

Kaffepause

Henrik Holmgaard er gift med Mette,

2. session

far til Isaac og Noah, præst i Bethel-

Middag

kirken, Aalborg og Cand.Theol fra

Stuart Murray er engelsk baptist, og

I sine yngre år var han i 12 år me-

Altså en mand både med praktisk

Walk and talk, appel kl. 13.30

Århus Universitet.

har skabt et anabaptist center, hvor

nighedsplanter i Østlondon og har

og teoretisk viden om de rødder, vi

– Thomas Willer, præst i Kristuskirken/regen og medlem af

han og andre studerer anabaptismen

siden da været engageret som men-

kommer fra som baptister, og hvor-

Mission i Danmark-udvalget. Derefter gåtur med styret snak

og dens betydning for os i dag.

tor og lærer bl.a. på Spurgeon’s Col-

dan disse rødder får liv og skaber liv

Kaffe

lege i netop menighedsplantning.

i vore kirker i dag.

„Omsætte værdier til liv“

I 1997 opfandt han Urban Expressi-

– Ole Lundegaard, præst i Korskirken, Herlev.

ons, pioner-organisation i bymission

nyeste er „The Naked Amabaptist“

Gruppesamtaler menighedsvis. Hvilke beslutninger er vi

med teams i mange byer og lande.

(2010) og „A Vast Minority“ (2015).

Han har skrevet mange bøger, de

blevet inspirerede til at gå hjem og træffe?

Ulla Kristensen er oprindelig folke-

Siden 2001 har han arbejdet med

Han lever i Bristol, er gift med Sian,

Opsamling og udsendelse

skolelærer og har i syv år arbejdet

Anabaptist Network med nye former

der også er baptistpræst, og de har

– Bent Hylleberg, formand for BaptistKirken

med diakoni ud fra Silkeborg Oase-

at være kirke på. Og i 2014 stiftede

to voksne sønner og to børnebørn.

Let aftensmåltid at køre hjem på

kirke. Hun er gift på 37. år og har

han så Center for Anabaptist Studier

Stuart Murrays undervisning vil bli-

Afrejse

fem voksne børn.

ved Bristol Baptist College.

ve oversat.

Lederkonference
21.-22. april
2017
Sted

Ole
Lundegaard

Værdier,
vi vil
bygge på

Konferencen finder sted på Brandbjerg Højskole,
Brandbjergvej 12, 7300 Jelling
Thomas
Willer

Priser

Lone Møller-Hansen

Ulla Kristensen

Charlotte Willer

Stuart Murray

Priser for deltagelse er afhængig af
overnatningsvalg (konference og
mad inkl.)
Enkeltværelser 1500 kr.
Dobbeltværelse 1300 kr.
Uden overnatning 900 kr.
Kun lørdag 650 kr.
Unge under 30 år betaler 1000 kr.
og overnatter på dobbeltværelser

Tilmelding

Tilmelding skal ske elektronisk.

Erland
Grarup

Tilmeldingen vil være åben fra 1. december 2016.
Der vil være link til tilmeldingen fra www.baptistkirken.dk, og samme link vil
blive bragt i Nyhedsbrevet og menighedsforsendelsen.
Tilmeldingsfristem er 10.3.2017.
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BaptistKirken i Danmark

