#APKSUMMIT 2019
1.-2. FEBRUAR

Lederkonference for alle ledere i
det apostolske netværk

MOMENT

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 2019 og for vores summit er “Moment”.
Vores vision er “at plante og opbygge levende og voksende kirker”. Det fordrer
en målrettet og strategisk indsats med langsigtet fokus og momentum. Men
det fordrer også en evne til at være åbne for og gribe øjeblikke hvor Gud ved sin
ånd pludselig inspirerer, bekræfter, korrigerer eller “gør alting nyt”.

Det handler ikke om at vente på de
gunstige øjeblikke, men om at
udnytte dem når de pludselig er der..

Moment er et tema, som udfordrer os i spændingsfeltet mellem det langsigtede
og det pludselige. Utallige eksempler fra bl.a. Apostlenes Gerninger hvor det
uventede udfordrede apostlene til at respondere umiddelbart og agere i tro.
Gud lær os at tjene og lede med et stærkt fokus på visionen og målet og med en
vakt ånd, med åbenhed for øjeblikke, som vi ikke kan planlægge, men som du
skaber.

Gæstetalere
Vi får besøg af Martha og Miro Toth fra Slovakiet.
De står i spidsen for en menighedsplantning i byen
Nitra, en universitetsby med over 100.000
indbyggere. De leder et team af andre
menighedsplantere og er i gang 4 andre steder i
deres region. Derudover har de nationalt ansvar
for træning af nye ledere.
Miro har for nyligt afsluttet en phd i teologi.
Martha og Miro Toth har tre drenge. De er begge
fremragende forkyndere og er en del af ACTSEurope (Apostolsk Kirke i Europa).

Poul Jørgensen
Efterskolen Kildevæld

Visionskollekt: En langsigtet investering
Et tværkirkeligt pionerprojekt med henblik på et Dansk
Studiecenter for menighedsbaseret teologi.

Serviceteam og tjenesteteam laver hvert år en visionskollekt. En kollekt,
som vil give os mulighed for at så ind i vigtige indsatsområder, til fælles
gavn og til menneskers frelse.
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.
I 2019 vil vi gerne, sammen med Vineyard og Baptistkirken, investere i Henrik Holmgaard
mfl., som vil løfte vores arbejde med at uddanne kommende frikirkepræster og i det hele
taget bringe frikirkelig teologi på banen på flere niveauer. Mere info om projektet
fremsendes inden udgangen af året.
Henrik Holmgaard er tidligere præst i Apostolsk Kirke og skriver pt en phd, samtidig med
at han skal løfte dette projekt på vores vegne.
Vi takker på forhånd for en god gave, og vi tror, vi kan rejse kr. 100.000 sammen i løbet af
2019.

Program
Fredag den 1. februar
17.30 Aftensmad
19.30 Session 1
21.30 Caféhygge
(mulighed for fodbold i hallen)

Lørdag den 2. februar
08.00 Morgenmad
09.00 Session 2
11.00 Session 3
12.30 Frokost
14.00 Session 4
15.45 Session 5
17.15 Festmiddag
19.15 Kom godt hjem

Tolkning

Alle møder vil blive simultan-tolket til engelsk

Praktisk
Pris
Kr. 495 pr. person
Overnatning
Skal du selv booke særskilt. Vi anbefaler følgende:
•

•
•
•

Bibelskolen: Kr. 185 pr. person i dobbeltværelse,
og kr. 225 for enkeltværelse
(Der er 15 dobbeltværelser og 4 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/32
Tilmelding senest mandag den 21. januar 2019
Sted:
Konferencen afholdes på Kolding Internationale
højskole, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding.

