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Fremtidens 
 kirke  

rækker 
ud!

Konference for ledere,  
medarbejdere og præster  
i missionale menigheder. 

Vi samles for at blive  
inspireret til at være  
kirke i mission,  
en kirke der rummer  
mange kulturer og  
alle generationer.  
Mød talere der har  
fingeren på pulsen.  
Del dine udfordringer  
med venner fra andre  
menigheder og lær af  
deres erfaringer.  
Prioriter at være flere  
fra samme menighed,  
der deltager sammen.

Lederkonference  
23.-24. april 2021



F r e m t i D e n s  K i r K e  r æ K K e r  u D !
Søren Østergaard 
Centerchef for Cur (Center for ung
domsstudier), som er et praksisori
enteret forskningscenter, der be
skæftiger sig med ungdomskultur, 
værdier og foreningsliv. sørens ar
bejdsområder spreder sig vidt, men 
med et fælles afsæt i undersøgel
ser af ungegruppers adfærd, rammer 
og livsværdier. Det inkluderer tema
er som frivillighed, voksenrelationer, 
trivsel, frafald og hverdagsliv.

søren har en ph.d. i te
ologi fra Københavns 

universitet om for
andring i spændings
feltet mellem tradi
tion og kontekst. Har 

bl.a. tidligere været 
landssekretær i Baptis

ternes Børne og ungdoms
forbund. træner fodboldpiger og er 
frafaldskonsulent i DBu København.

Charlotte Thaarup
 – har været præst i flere me
todistkirker i Danmark og 
har siden 2013 været an
sat som regionsleder i equ
meniakyrkan i sverige i re
gion syd. equmeniakyrkan er 
en fusion af Baptistsamfundet, 
missionskirken og metodistkirken i 

Maria Thaarup
– er læreruddannet og har desuden 
i 2020 færdiggjort 3K uddannelsen. 
Har arbejdet i solrød Frikirke og Je
rusalemskirken i København og er 
nu spejder og ungdomspræst ved 
Århus metodist
kirke.

Maria Bræstrup Aaskov
Hustru og mor til to. Præst i meto
distkirken i Odense, og projektleder 
og materialekonsulent for Kriste
lige børneorganisationer, KOB som 
blandt andet står bag den tilbage
vendende Børnemedarbejderkonfe
rence BmK og en række udgivelser, 
se www.bmk.dk Og netop dette 
at forene livet i fami
lie og kirken opta
ger mig. Jeg op
lever, at min tro 
udfordres og næ
res af netop mine 
børns nysgerrighed 
og interesse. Jeg vok
ser sammen med dem.

Anne Walsøe
er ledende præst sammen med sin 
mand, simon, i kirken Aarhus Vi
neyard, som de plantede i 2017 og 
nu tæller mere end 300 medlem
mer. Hun er mor til to piger på 4 og 

7, uddannet cand. soc. i politisk 
kommunikation og ledelse og 
har en stor passion for diako
ni, ledelse og at se mennesker 
komme til tro.

Workshop: Hvordan bliver 
man klar til at plante en menig

Chin Chin
Det officielle navn er Biak Chin Par 
Lian. Hun flygtede med sin mand i 
2004 fra myanmar (Burma) til ma
laysia og kom dernæst til Danmark 
med hjælp fra Fn. Her har de fået 
tre drenge.

i 2010 modtog hun integrations
prisen „Årets Knus – Årets krus“ fra 
tværkulturelt Center for sin eks

traordinære indsats for 
at bygge bro mel

lem mennesker på 
tværs af kultu
rer. i 2012 mod
tog hun endnu en 

integrationspris for 
„Årets nydanske for

ælder 2012“ fra integrations og 
Bolig ministeriet for sit samarbej
de om „mindspring projektet“ (et 
psykosocialt gruppeforløb for børn, 

Gunni Bjørsted 
Præst i missionsforbundets menig
heder i Osted og Vanløse. Leder re
træter fortrinsvis på Ådalen retræ
tecenter. Forfatter til flere bøger 
– den nyeste „På vej mod genopret
telse – en tro med håb“ er fra for
året 2020. Har også skrevet bøger 
om åndelig medvandring: „elsket 
nok til at tale sandt“ og „sandhe
den lever.“ 

to workshops: De, vi er på mis
sion i blandt, er sårbare. Og der
med passer vi meget godt sammen, 
for det er vi også selv. udfordrin
gerne er, hvordan vi fremelsker en 
„tryg sårbarhedskultur“ og „hvad er 
leder nes rolle i den proces?“

Den gamle praksis „åndelig med
vandring“ er ved at blive genopda
get som en livgivende hjælp til at 
følges autentisk med Jesus. i den
ne workshop vil jeg 
præsentere vær
dierne bag ån
delig medvan
dring og dele 
praktiske erfa
ringer.

Sted
trinity Hotel & Konference Cen
ter, 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:  
baptistkirken.dk/events/event/ 
lederkonference-2021/  
senest 17. februar 2021.

Arrangeret af
Baptistkirken i Danmark

Planlægningsteam
Charlotte Willer, Jan Kornholt og 
torben Andersen.

2021
sverige i 2011. Charlotte er et kendt 
navn med bred erfaring i dansk øku
menisk kirkeliv. uddannet på me
todistkirkens nordiske teologiske 
seminarium og i 2003 master of Di
vinity.  

hed? Bliver man nogensinde klar, el
ler er det et spørgsmål om at følge 
kaldet og „gøre det“? Dét og man
ge andre overvejelser omkring dét 
at begive sig ud på gyngende grund 
som menighedsplanter, om træning 
(og mangel på samme), kaldsudvik
ling, stejle læringskurver og hvordan 
vi som kirke kan støtte kommende 
menighedsplantere.

unge og forældre med flygtninge
baggrund) med Varde Kommune og 
Dansk Flygtningehjælp.



2021
 15.0016.45 Ankomst, indkvartering, kaffe & kage
 17.00 Velkomst og introduktion til tema v/ torben Andersen
 17.15 „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.
 18.30 intro til lørdagens program
 19.00 Konferencemiddag med tre retter 
 21.30 Lovsang og aftenrefleksion  
 22.00 Hygge & cafe

 7.458.30 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 fornem-
mer. 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 …
  1) er økumenisk“ v/ Charlotte thaarup
  2) har plads til hele familien og tager ansvar“ v/ maria Bræstrup Aaskov
  3) er kirke i sårbarhed og skrøbelighed“ v/ Gunni Bjørsted
 12.30 Frokost
  tid til samtale & frisk luft 
 14.00 Workshops – „Fremtidens kirke …
  4) skaber nye trosfællesskaber og planter menigheder“ v/ Anne Walsøe
  5) er etnisk og kulturel mangfoldig“ v/ Chin Chin
  6) 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. 

 16.45 udsendelse & nadver v/ Charlotte Willer 
 17.15 Kom godt hjem!

P r O G r A m

 24.

 23.

L Ø r D A G

F r e D A G


