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Lederkonference for alle ledere i
det apostolske netværk

Tjenesteteamet byder hermed velkommen
til årets lederkonference.
Lederkonferencen er for alle ledere i de lokale kirker og skoler. Ægtefæller er velkomne.
Vi samles for
• at blive skærpet på vores apostolske dna og vision
• at “spise af det samme brød” og blive inspireret og udfordret
• at netværke og dyrke mangfoldigheden og sammenhængskraften
• at tilbede Gud sammen, bede sammen og opmuntre hinanden

Teamet for 2018 og for vores summit er “Rodfæstet”.
Midt i en tid, hvor vi som bevægelse og netværk genopdager vores pionerånd og
sætter os i bevægelse efter at række ud til vores land, er det afgørende, at vi
samtidig er forankret og rodfæstet i Kristus, i hans ord og i stærke relationer.

Jeg beder også om, at I må blive fast
forankret i hans kærlighed, så I sammen
med alle de andre kristne kan forstå, hvor
stor og dyb den er på alle leder og kanter.
(Ef 3:17-18)

Vi har ikke alene brug for villige og bevægelige fødder, men også stærke og
sunde rødder, så vi kan stå fast og blive ved med at vokse i styrke og bevare
vores friskhed og livskraft.

Apostolske rødder

Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden
og egner sig ikke til at forme fremtiden…

Gæstetaler
Vi får besøg af Bruce Monk fra New
Zealand. Bruce har ledt Apostolsk
Netværk i New Zealand og Europa i
mange år, og har plantet flere
missionale voksende kirker. Bruce
bærer en apostolsk tjeneste og
har et stærkt vidnesbyrd
om at leve rodfæstet
og forankret, midt i
et virksomt og
bevægeligt liv.

To APK-spor
Lørdag eftermiddag deler vi os op i to spor og
taler om to vigtige APK-temaer:
1) Supervision. Tjenesteteamet har et oplæg
til samtale, bla. om valg af supervisor
(for akkrediterede)
2) Tjeneste, ledelse og trivsel
Oplæg fra præsternes studiedag om
tjeneste- og ledelsessyn, samt resultat at
trivselsundersøgelse.
(for alle øvrige ledere)
Poul Jørgensen
Efterskolen Kildevæld

Stå fast i troen og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham, sådan
som I har lært, og vær altid fyldt med tak til Gud. (kol. 2:7)

Serviceteam og tjenesteteam laver hvert
år en visionskollekt. En kollekt, som vil
gøre det muligt at investere i vigtige
indsatsområder, til fælles gavn.
Vi opfordrer til, at I som bestyrelser og
lederteams overvejer en gave i
kollekten fra kirken/skolen og at vi alle
personligt er med til at så ind i
visionen.

Visionskollekt: Næste Generation

I 2018 vil kollekten gå til Næste
Generation. Særligt to pioner-projekter
vil vi gerne investere i og vise vores
opbakning til.
Vi vil gerne give en god gave til
Aalborg Efterskole og hjælpe dem godt
på vej i etableringsfasen. Vil vil gerne
give en god gave til Elevfonden på
Kolding Internationale Højskole og
hjælpe dem til at etablere et
bæredygtigt elevgrundlag i visionen
om at udvikle en menighedsbaseret
bibelskole.
Vi takker på forhånd for en god gave til
visionære indsatsområder og vi tror, vi
kan rejse kr. 100.000 sammen.

Program
Fredag den 2. februar:

17.30 Aftensmad
19.30 Session 1
21.30 Caféhygge
(mulighed for fodbold i hallen)

Lørdag den 3. februar:
08.00 Morgenmad
09.00 Session 2
11.00 Session 3
12.30 Frokost
14.00 Session 4
To spor
17.15 Festmiddag
19.15 Kom godt hjem

Praktisk
Pris
Kr. 475 pr. person
Overnatning
Skal du selv booke særskilt. Vi anbefaler følgende:
•

•
•
•

Bibelskolen: Kr. 150 pr. person
(Der er 15 dobbelt værelser og 6 eneværelser til
de hurtigste)
KFUM, sportellet, fra. kr. 150 pr. person
Hotel Zleep Kolding, fra kr. 399 pr. person
Eller overvej privat indkvartering

Tilmelding
Tilmeld dig via linket i nyhedsbrevet
eller via apostolskkirke.nemtilmeld.dk/17
Tilmelding senest mandag den 19. januar 2018
Sted:
Konferencen afholdes på Kolding Internationale
højskole, Lykkegårdsvej 75, 6000 Kolding.

