
#APKSUMMIT 2021 
8. JUNI KL. 18.30 - 21.30

Online mini-konference for alle 
ledere i det apostolske netværk



Tjenesteteamet byder hermed velkommen til en 
forsinket men længe ventet #APKSummit 2021 

Omend i en kortere udgave og online er APK-Summit stadig vores årlige leder-
konference for alle ledere i lokale kirker og skoler. Er du præst, skoleleder, 
ungdomsleder, børnekirkeleder, lovsangsleder, eller på anden måde leder, så er det her 
muligheden for at mødes med andre ledere i det apostolske netværk. 

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

Temaet i år er “ACTS Generations” 
På vores kursus i menighedsbaseret teologi oplevede vi i november 2020 en stærk 
profetisk tilskyndelse til at kalde og frisætte “det apostoliske” for næste generation 
– begyndende med teenagere.  

Det har vi som TT handlet på, og vi vil gerne italesætte udfordringen, vi har med 
teen-arbejdet i vores kirker og netværk. Vi vil dele vores vision og tro på et 
gennembrud på det område og dele, hvad vi konkret har sat i søen. Vi håber, det 
afføder en fælles bøn, samtale og investering ind i det her område. 

Vores historie viser, at vi var “verdensmestre” til børn, juniorer og teenagere i 50´erne, 
60´erne og 70´erne. Vi har brug at stå sammen og genopdage vigtigheden af at give 
vores tro videre til den opvoksende generation.



1: Mad og fællesskab 
K. 18.30 opfordrer vi jer til at sætte jer 
sammen som team - evt. gerne med dem 
fra nabobyen.  

Vi håber, I vil bestille noget god mad og 
spise sammen og bruge anledningen til at 
bygge fælleskab lokalt/regionalt. 

Én aften med 3 facetter

Glyn Barrett har igennem de seneste mange år været en spydspids i den missionale vækkelse, der har 
fundet sted i England.  

Siden han og hans hustru Sophia startede Audacious Church i Manchester med 50 mennesker i 2007, har 
kirken udviklet sig til at være en multi-generational kirke med mere  end 4000 aktive kirkegængere i  
       Manchester City.  Kirken har som få formået at skabe et miljø, hvor den opvoksende generation trives og 
             udvikler sig i deres tro på og liv med Jesus.  

                          Glæd dig til 20 minutter, der vil inspirere dig og give dig troen på, at vi også i Danmark kan 
                                skabe kirker, der inspirerer den opvoksende generation til at søge Gud og opleve Jesus. 

2: Input og inspiration 
Kl 19.30 mødes vi på Zoom, og her kan 
du glæde dig til 3 korte og inspirerende 
input 

• Med os fra Manchester i England får 
vi  Glyn Barrett. Se præsentation i 
bunden af siden. 

• Jacob Viftrup deler Tjenesteteamets 
hjerte og nød for “Acts Generations”. 

• Joel Bagnall deler hjerte og vision og 
sætter ord på, hvad vi kan forvente af 
“Acts Generations”.

3: Samtale og bøn 
Kl 20.30 får i mulighed for at tale 
sammen i jeres lokale teams. 

Hvad kan vi hver især gøre for at nå vores 
teenagere? 

Hvad er udfordringerne og mulighederne? 

Hvad vil I være med til at investere i Acts 
Generations? 

Vi slutter af i plenum!



4

Visionskollekt 
Serviceteam og tjenesteteam vil hvert år på vores summit 
lave en visionskollekt. En kollekt, som vil gøre det muligt at 
investere i vigtige indsatsområder, til fælles gavn. 

Vi opfordrer til, at I som lederteam overvejer at give en god 
gave i kollekten fra kirken/skolen, og at vi alle personligt er 
med til at så ind i visionen. 

I 2021vil kollekten gå til etablering af “ACT Generations”. Vi 
vil investere massivt i et team, som kan bygge netværk 
blandt teenage-ledere, understøtte teenage-arbejdet lokalt, 
og samle på tværs af landet til events og fællesskab. 

Vi abejder på at styrke relationerne og samarbejdet mellem 
AKBU, vores 3 efterskoler, vores højskole og de lokale kirker, 
som har mulighed og mod til at satse på teenagere. 
 
Vi påregner at skulle investere ca. kr. 300.000 over de næste 
2 år i “ACTS Generations”. Vi håber og tror, at vi kan lægge et 
vigtigt fundament med denne visionskollekt. 

Tak at vi kan stå sammen🙏



Praktisk

Tirsdag den 8. juni 
 
18.30 Mad og fællesskab 

19.30 Input og inspiration via zoom 

20.30 Samtale og bøn 

21.15 Fælles afslutning på Zoom. 

Program
Pris 
Det koster ikke noget at være med, da vi kører 
det over Zoom, og I må være så mange I har 
lyst på de forskellige lokationer, selvfølgelig 
under hensyn til Covid-19. 

Vi opfordrer som sagt til, at I bestiller noget 
lækkert mad og hygger sammen. 

Tilmelding 
Tilmeld dig via linket i nyhedsbrevet eller via 
apostolskkirke.dk.  

Tilmelding senest torsdag den 4. juni 2021. 

Zoom-Link 
Når vi har modtaget din tilmelding, 
modtager I et zoom-link til mødet 
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