Fremtidens kirke rækker ud!
Lederkonference 4.-5. februar 2022

Konference for ledere, medarbejdere og præster i vore menigheder og andre, der vil
være med. En konference med fokus på at være en missional kirke.
Vi samles for at blive inspireret til at være kirke i mission, en kirke der rummer alle generationer med
udgangspunkt i børnene og de unge. Samtidig også inspiration til en kirke med plads til forskellige
kulturer og etniciteter. Mød talere der har fingeren på pulsen. Del dine udfordringer med venner fra
andre menigheder og lær af deres erfaringer. Prioriterer at være flere fra samme menighed, der
deltager sammen.

PROGRAM
Fredag
15.00 – 16.45 Ankomst, indkvartering, kaffe & kage
17.00

Velkomst og introduktion til tema v/ Torben Andersen

17.10

”Tendenser i børne- og ungekulturen – udfordrer kirken” v/ Søren Østergaard
Børn og unges selvforståelse og opfattelse af livet er en virkelighed kirken må være
opmærksom på – og forholde sig til.

18.20

”Led med dit liv – fremtiden starter nu!” v/ Rasmus Elkær Larsen (BBU)

18.40

Intro til lørdagens program – derefter pause

19.00

Konferencemiddag med tre retter

21.30

Lovsang og aftenrefleksion v/ Henrik Nissen og Lone Møller-Hansen

22.00

Hygge & cafe

Lørdag
7.45-8.30 Morgenmad
9.00

Morgenrefleksion: ”Fremtidens kirke er missional” v/ Lars Midtgaard

9.30

”I min fars hus er der mange boliger” v/ Charlotte Thaarup
Huset er en fortælling om kirken, hvor der skal være plads til enhver: Entreen hvor nye
kommer ind og fornemmer. Stuen hvor arrangementer finder sted, rammerne er kendte og
man har accepteret en invitation. Køkkenet hvor dybe personlige samtaler og forandring
kan ske. Charlotte og Maria (mor og datter) vil dele ud af kreative tanker og konkrete ideer
og give redskaber til, hvordan tankerne kan bruges til at gøre kirken til hjem for alle.

10.30

Kaffe

11.00

Workshops – ”Fremtidens kirke…
er økumenisk” v/ Charlotte Thaarup
har plads til hele familien og tager ansvar” v/ Maria Bræstrup Aaskov
er kirke i sårbarhed og skrøbelighed” v/ Gunni Bjørsted

12.30

Frokost

Tid til samtale & frisk luft
14.00

Workshops – ”Fremtidens kirke…
skaber nye trosfællesskaber og planter menigheder” v/ Lars Midtgaard og BaptistKirkens
menighedsplanterteam
er etnisk og kulturel mangfoldig” v/ Chin Chin
har fokus på åndelig medvandring” v/ Gunni Bjørsted

15.00

Kaffe

15.30

”Vi former fremtidens kirke” – Plenum mosaik v/ Jan Kornholt
Samtale om hvordan menigheden kan række ud. Gennem interviews og debat sætter vi
fokus på nogle af de udfordringer vores kirke står overfor. Fx menighedsplantning, plads til
unge, grænser for rummelighed, sammen med andre kirker.

16.45

Udsendelse og nadver

17.15

Kom godt hjem!

Praktiske oplysninger
Sted

Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia

Priser

1650 kr. i enkeltværelse
1500 kr. i delt dobbeltværelse
1000 kr. for unge under 30 år i delt dobbeltværelse
1000 kr. uden overnatning og morgenmad

Tilmelding foretages via dette link: https://baptistkirken.dk/events/event/lederkonference-2022/
senest 12. januar 2022.
Arr. Baptistkirken i Danmark
Planlægningsteam: Jan Kornholt, Bodil Højbak Møller og Torben Andersen.

Søren Østergaard
Centerchef for CUR (Center for Ungdomsstudier) som er et praksisorienteret
forskningscenter, der beskæftiger sig med ungdomskultur, værdier og foreningsliv.
Sørens arbejdsområder spreder sig vidt, men med et fælles afsæt i undersøgelser
af ungegruppers adfærd, rammer og livsværdier. Det inkluderer temaer som
frivillighed, voksenrelationer, trivsel, frafald og hverdagsliv.
Søren har en ph.d. i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet mellem
tradition og kontekst. Har bl.a. tidligere været landssekretær i Baptisternes Børne- og
Ungdomsforbund. Træner fodboldpiger og er frafaldskonsulent i DBU København.

Charlotte Thaarup
– har været præst i flere metodistkirker i Danmark og har siden 2013 været ansat
som regionsleder i Equmeniakyrkan i Sverige i Region Syd. Equmeniakyrkan er en
fusion af Baptistsamfundet, Missionskirken og Metodistkirken i Sverige i 2011.
Charlotte er et kendt navn med bred erfaring i dansk økumenisk kirkeliv. Uddannet
på Metodistkirkens Nordiske Teologiske Seminarium og i 2003 Master of Divinity.

Maria Thaarup er læreruddannet og har desuden i 2020 færdiggjort 3K
uddannelsen. Har arbejdet i Solrød Frikirke og Jerusalemskirken i København og er
nu spejder- og ungdomspræst ved Århus Metodistkirke.

Maria Bræstrup Aaskov
Hustru og mor til to. Præst i Metodistkirken i Odense, og projektleder og
materialekonsulent for Kristelige børneorganisationer, KOB, som blandt andet står
bag den tilbagevendende Børnemedarbejderkonferencen BMK og en række
udgivelser, se www.b-m-k.dk Og netop dette at forene livet i familie og kirken
optager mig. Jeg oplever at min tro udfordres og næres af netop mine børns nysgerrighed og
interesse, jeg vokser sammen med dem.

BaptistKirkens menighedsplanter-team
Støtte til nye trosfællesskaber – er en del af vores Fælleserklæring 2019-24 i BaptistKirken. De
økonomiske rammer er vedtaget. ”Men hvem vil være med til at skabe nye trosfællesskaber og
plante nye menigheder?” – spøger vi hinanden om i BaptistKirken. Der er brug for mennesker og
menigheder, der hører kaldet til denne missionsopgave i vores land – og nogle der vil bidrage
økonomisk. Udfordringen er også vores forkyndelse eller manglende forkyndelse på dette område i
vores menigheder – eller hvad? Lad os have plads til pionéren. Denne workshop handler også om
tradition og kultur!

Chin Chin
Det officielle navn er Biak Chin Par Lian. Hun flygtede med sin mand i 2004 fra
Myanmar (Burma) til Malaysia og kom dernæst til Danmark med hjælp fra FN. Her
har de fået tre drenge.
I 2010 modtog hun integrationsprisen ’Årets Knus – Årets krus’ fra Tværkulturelt Center for sin
ekstraordinære indsats for at bygge bro mellem mennesker på tværs af kulturer. I 2012 modtog hun
endnu en integrationspris for ’Årets nydanske forælder 2012’ fra Integrations- og Boligministeriet for
sit samarbejde om ’MindSpring projektet’ (et psykosocialt gruppeforløb for børn, unge og forældre
med flygtningebaggrund) med Varde Kommune og Dansk Flygtningehjælp.

Gunni Bjørsted
Præst i Vanløse Frikirke, en menighed tilknyttet Evangelisk Frikirke Danmark.
Freelance som leder af retræter fortrinsvis på Ådalen Retrætecenter og omrejsende
underviser. Forfatter til flere bøger – den nyeste ”På vej mod genoprettelse – en tro
med håb” er fra foråret 2020. Har også skrevet bøger om åndelig
medvandring: "Elsket nok til at tale sandt" og "Sandheden lever."
To workshops:
Dem, vi er på mission i blandt, er sårbare. Og dermed passer vi meget godt sammen, for det er vi
også selv. Udfordringerne er hvordan vi fremelsker en "tryg sårbarhedskultur" og "hvad er ledernes
rolle i den proces?"
Den gamle praksis: "åndelig medvandring" er ved at blive genopdaget som en livgivende hjælp til at
følges autentisk med Jesus. I denne workshop vil jeg præsentere værdierne bag åndelig medvandring
og dele praktiske erfaringer.

