
IVÆRKSÆTTER
KONFERENCE

LØRDAG DEN 4. APRIL 2020
9.15–16.30

ARRANGØR
Det Danske Missionsforbund

Borrevejlevej 26

4000 Roskilde 

Tlf. 4016 2131

sekretariat@missionsforbundet.dk

Konferencen afholdes i

Saralystkirken, Kirke- og

Kulturcenter

Saralyst Allé 140, 

8270 Højbjerg 

 

Tilmelding senest den 30. marts til

info@saralystkirken.dk. 

 

Mere information: 61 79 42 47. 

 

Prisen er 200 kr. pr. person inkl.

forplejning. Betaling finder sted på

konferencedagen og kan ske via

MobilePay eller kontant.

PRAKTISK
INFORMATION



IVÆRKSÆTTERKONFERENCEN 

ER FOR DIG:

Missionsforbundet har glæden af at

invitere dig til en dag med fokus på

det, at være iværksætter i en

kirkelig kontekst. Vi drømmer om at

se menigheder, der lever og vokser.

For at drømmene ikke kun skal

forblive drømme, er der brug for

nogle, der skubber det nye i gang -

og mange der støtter op. Derfor

inviterer vi til denne

konferencedag.

PROGRAM
09.15 Rundstykker

10.00 Velkomst og lovsang

10.15 Vil du være iværksætter?

11.00 Åndelige discipliner som

Iværksætter

12.00 Frokost

13.00 Kunsten at stå distancen som

iværksætter (kraften i opmuntring!)

14.00 De 10 mest almindelig fejl

som kirkeiværksætter

15.00 Kaffe

15.30 Læringsopfølgning

16.00 Lovsang og bøn

16.30 Slut

Dig der brænder for nye

initiativer

Dig der har en drøm, som du har

ønsker at føre ud i livet, og

mangler hjælp til at komme i

gang

Dig der ser det vigtige i at

bakke op om nye tiltag, der kan

viderebringe budskabet om

Jesus

Dig der ønsker at samle en team

for at starte et nyt tiltag f.eks et

nyt trosfællesskab

Dig der drømmer om at være

med i en menighedsplantning

Dig der er leder og medarbejder

i en menighed

Dig der er igangsætter og

tænker innovativt

 

Deltagerne får en grundig introduktion i

teologien, værdierne og tænkningen

bag det at være iværksætter, samt

hjælp til at afkode nogle af de mest

almindelige fejltrin for iværksættere.

OPLÆGSHOLDER
Underviseren er Dietrich Schindler

fra Missionsforbundet (Freie

Evangelische Gemeinde) i Tyskland.

Han har fungeret som iværksætter

gennem hele sit liv og har b.la.

plantet fem menigheder Han har en

vision om at se 1 million europæere

komme til tro på Kristus gennem

10.000 nye menigheder. Dietrich

Schindler har skrevet flere bøger

og artikler om det at være

kirkeiværksætter.


