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P R O G R A MD I S C P E L S K A B

„Hvilke erfaringer og hvilke 

udfordringer har du person-

ligt ved at være en discipel?“ 

„Er der nogen, der discipler 

dig, og er der nogen, du  

discipler?“

 16.00 Ankomst, indkvartering
 16.45 Velkomst ved Per Beck, BaptistKirkens formand
 17.00 „Hvordan kan fokus på discipelskab forandre verden“ 

ved Karl Martin
 18.00-18.20 Intro til lørdagens workshops
 19.00 Festmiddag med overraskelse
 21.30 Lovsang og aftenandagt ved Hanna Ringgaard 

 7.45-8.30 Morgenmad
 9.00 Morgenandagt ved Bodil Højbak Møller
 9.30 og igen 11.00: Workshops
 1) Karl Martin: „Hvordan bliver vi selv disciple?“ 
 2) Ruben Dalsgaard:  

„Discipelskab – når socialt arbejde bliver til mission“
 3) Hasse Falk Jakobsen:  

„Blive ledt - lede sig selv - lede andre“
 4) Mai-Brit Tvilling: „Discipelskab og åndeligt forældreskab“
  Man kan deltage i to workshops i løbet af formiddagen
 10.30 Kaffe
 11.00 Workshops fortsat
 12.00 Frokost
 13.30 Walk and Talk 
 14.30 Kaffe
 15.00 „Hvad producerer den kultur, vi har i vores menighed?“  

Analyse af menigheden ved Karl Martin
 16.00 „Hvordan er vores kirkekultur? Hvad skal forandres, for at 

vi rejser ledere, der skaber disciple?“  
Gruppesamtaler menighedsvis

 17.00 „En kirke på vej“ 
Status på fælleserklæringen – de næste fem års arbejds-
plan for BaptistKirken. 

 18.00 Let aftensmåltid at køre hjem på

Karl Martin
Seniorpræst i kirken Central i Edin
burgh og forfatter til to bøger; 
„Stand“ og „Lead“ Han har været 
underviser på et konvent for de dan
ske baptistpræster og var her meget 
værdsat og let forståelig. Hans kirke 
har følgende vision: „Loving Edin
burgh, being family, following Jesus“  
– „Elsker Edinburgh, er familie, 
følger Jesus“. Al hans undervisning 
oversættes til dansk. 

Ruben Dalsgaard
Teolog og generalsekretær i Dansk
Oase. Har været præst i Silkeborg 
Oasekirke i 11 år og særligt arbejdet 
med ledelse, discipelskab og diako
ni. Vi har et kald til altid at forkynde 
evangeliet og gøre disciple, også når vi 
rækker hjælp til udsatte. Men hvor dan 
kan vi gøre det, så vi tager vare på 
menneskers frihed og integritet og 
ikke udnytter deres sårbare situati
on? Gift med Hanne, far til tre piger.

Mai-Brit Tvilling
Uddannet i speditionsbrancen, men 
foretog et karriereskifte for ni år si
den til præst i Metodistkirken efter 
teologisk uddannelse på SALT. Har 
været en del i menighedsplantningen 
i Solrød Strand, hvor hun nu fungerer 
som præst. Hun har menigheds
plantning i hjertet – dog ikke som 
nye bygninger men disciple af Jesus 
Kristus. Gift med Steffen Tvilling, tre 
børn og to børnebørn.

Hasse Falk Jakobsen
Præst i Nexø Frikirke. Med i Frikir
keNets ledelse. 20 års erfaring som 
præst, dels i Vineyard og dels i Nexø 
Frikirke på Bornholm. Om work shop
pen siger han: En god leder leder 
først (med) sit eget liv, dernæst med 
sine ord. Med Jesus som rollemodel 
udforsker vi begreber som dannelse, 
selvledelse, medledelse og tjenende 
lederskab. Gift med Gitte, far til tre 
piger. 

Vi er alle lærlinge
Jesus kaldte mennesker til at følge 
ham. Om sig samlede han 12 og ud 
af dem udvalgte han tre, som blev 
discipelflokkens ledere. Også efter 
Jesus var væk. På trods af svigt og 
fejlbarlighed.

At være discipel er at være lærling. 
Og det enestående ved at være en 
af Jesu lærlinge er, at vi aldrig bliver 
udlært. Og at vi har verdens bedste 

læremester. Når vi som ledere kon
stant har brug for at lære mere, er 
vi blot som de disciple, Jesus havde 
samlet omkring sig.

På BaptistKirkens lederkonference 
i 2019 om Discipelskab, handler det 
om, hvordan vi som ledere selv er 
disciple – altså lærlinge. Og hvordan 
vi er kaldet til at hjælpe andre til at 
følge Jesus og blive hans disciple. 
Velkommen til Lederkonferencen!  6.
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 Sted Konferencen finder sted på Brandbjerg Højskole,  
Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

 Priser Pris pr. person 1.400 kr.  
Uden overnatning 1.000 kr. 
Pris for unge under 30 år 1.000 kr. 
Kun overnatning på dobbeltværelser  
på Brandbjerg Højskole.

  
  Der er mulighed for enkeltværelser  

på Danhostel, og der kører bus fra  
Brandbjerg Højskole til Danhostel  
efter programmet fredag aften og  
tilbage til højskolen lørdag morgen.

  Pris pr. person ved overnatning på enkeltværelse på Danhostel 1.600 kr.

 Tilmelding Information om tilmelding lægges på www.baptistkirken.dk og sendes ud i 
nyhedsbrev og menighedsforsendelse  
senest 5. december. 
Tilmelding skal ske elektronisk og  
den vil være åben fra 6. december.  
Tilmeldingsfrist 31. januar 2019.
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