#APKSUMMIT 2022

FREDAG 28. — LØRDAG 29. JANUAR 2022

ENKEL TRO

#APKSUMMIT 2022

sammen og opmuntre hinan-

ker omkring “vor Herre Jesu Kristi

kommen til årets lederkonference i

den.

nåde, Gud vor Faders kærlighed

vores apostolske netværk.

og Helligåndens fællesskab” [2 Kor

Lederkonferencen er åben for alle

TEMA

ledere i de lokale kirker og skoler.

Temaet for 2022 og for vores

hvis ikke Gud selv gik med, og han

Ægtefæller er velkomne.

#APKSummit er “Enkel tro”.

bad frimodigt “Lad mig få lov at se

Vi gør opmærksom på, at der er en

13,13].

Moses ville ikke gå videre,

hele din herlighed” [2 Mos 2,18].

særlig netværkssamling for teen-

Vi kender alle til kompleksiteten

og ungdomsledere i løbet af dette

og uforudsigeligheden i tilværel-

Det er vores bøn som tjeneste-

års Summit.

sen. Corona føjede nye dimen-

team for den kommende tid. Vi

sioner til det, og vi mærker sta-

længes efter mere af Guds nærvær

dig rystelserne og efterveerne

og Guds kraft - virksom i vores liv,

på forskellige måder. Midt i det

vores kirker og vores land. Når alt

hører vi Gud kalde sit folk tilbage

er sagt og gjort, har vi ikke andet

til det enkle og simple i troen og

at tilbyde verden end “det vi selv

kalibrere vores liv og vores kir-

har set og hørt”.

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

ENKEL TRO

FREDAG 28. — LØRDAG 29. JANUAR 2022

Tjenesteteamet byder hermed vel-
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VISIONSKOLLEKT

med til at så ind i visionen.

kapital til rådighed for dem, som

Serviceteam og tjenesteteam laver

I 2022 vil vi gerne begynde at

bærer et kald til menighedsplant-

hvert år en visionskollekt. En kol-

sætte os mål for menighedsplant-

ning. Kunne det ikke være fanta-

lekt, som vil give os mulighed for

ning. Vores vision som netværk er

stisk, hvis vi hvert år, fra og med

at så ind i vigtige indsatsområder,

“at plante og opbygge levende og

2022, kunne give kr. 100.000 til

til fælles gavn og til menneskers

voksende kirker”. Vi glæder os over

hver plantning, som ser dagens

frelse. Vi opfordrer til, at I som

plantninger i både København og

lys?

bestyrelser og lederteams overve-

på Fyn, og vi mærker, at pionerån-

jer en gave i kollekten fra kirken/

den lever i vores fællesskab. Vi vil

Vi takker på forhånd for en god

skolen, og at vi alle personligt er

gerne vande den spire og blæse til

gave, og vi tror, vi kan rejse kr.

gløderne ved også at kunne stille

200.000 i løbet af 2022.
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”AT PLANTE OG
OPBYGGE LEVENDE OG
VOKSENDE KIRKER”

PROGRAM
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17.00	Ankomst

og tjek-in

		LØRDAG
8.00	Morgenmad

17.30	Aftensmad

9.00	Velkomst

19.00	Lovsang

9.30	Enkel

og intro til Enkel tro

– i livet v/Jacob Viftrup
21.00	Kaffe

og hygge

og lovsang

tro – i menighedsplantning

v/Thomas Christensen
10.30	Kaffe
11.00	Enkel

tro – i bibelforståelse

v/Henrik Holmgaard
12.00	Frokost

(Acts Generation spiser

frokost sammen)
13.45	Enkel

tro – i netværket, Q&A samt

nyheder fra tjenesteteamet
14.45	Kaffepause
15.15	Enkel

tro – i mødet mellem Gud og

mennesker v/Lars Bo Olesen
16.30	Indvielse

af Samværket – Vi beder

og Kirkeibyen serverer champagne
17.15 - 19.00	Festmiddag
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TILMELDING

Pris 529 kr. pr. person

apostolskkirke.nemtilmeld.dk/100

Senest søndag den 23. januar 2022 via

OVERNATNING
Acts Academy
150 kr. pr. person i dobbeltværelse
225 kr. pr. person i eneværelse
Alle værelsespriser er inkl. sengelinned.
Der er 20 dobbeltværelser og 5 eneværelser til de hurtigste.
Pulzion, sportshotel

STED

fra 220 kr. pr. person (4-mandsværelse)

Samværket
Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding

Hotel Zleep Kolding
fra 390 kr. pr. person (dobbeltværelse)
Privat indkvartering eller øvrige hoteller i byen
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