Lederkonference
23.-24. april 2021

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.
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BaptistKirken i Danmark
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Ankomst, indkvartering, kaffe & kage
Velkomst og introduktion til tema v/ Torben Andersen

23.
F REdag

„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

7.45-8.30	Morgenmad
9.00	Morgenrefleksion – „Fremtidens kirke er missional“ v/ Lars Midtgaard
9.30

24.
lø r dag

„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 …

		

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!

