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Frimenigheder på vej mod 2025

Velkommen  
til en inspirationskonference  
for frimenigheder! 
En dag, hvor det er i fokus, at vi først og fremmest er frie og frimodige, fordi Kristus 
har frikøbt os. Dernæst er fokus på frimenighedernes særlige situation, så vi kan dele 
visioner, erfaringer og lavpraktiske udfordringer. Gennem en lang række workshops 
tager vi bl.a. fat på at være menigheder i mission, det gode lederskab, at være nær-
værende i en udfordrende tid og på at have en styrke i at være flere. Alt sammen lige 
til at tage med hjem og omsætte i din menighed.
Vel mødt til en dag for frimenigheder på vej mod 2025.



program

09.30  Kaffe
10.00  Velkommen
10.15  Fri i Kristus v. Peter Rask 

10.45  Frimenigheden på vej mod 2025
Status. Hvor bevæger frimenighederne sig hen? Hvad kan vi lære af 
20 års erfaring? 
V. Birger Reuss Schmidt
Udfordring. Hvordan bevarer frimenighederne en sund bibelsk, lu-
thersk profil i en tid, der er internationalt orienteret og digitaliseret? 
V. Peter Techow
Mulighed. Er frimenighederne lukkede eller åbne? Missionale eller 
konserverende? Hvordan lukker vi op og rækker ud? 
V. Rolf Weber Jørgensen  

12.00  Frokost
13.00  Workshop modul 1
14.15  Kaffe
15.00  Workshop modul 2
16.15  Pause
16.30  Frimodig i Kristus v. Brian Christensen

17.00  Tak for i dag!

peter  
rask

rolf
weber

jørgensen

Birger
reuss

schmidt

brian
christensen

peter
techow

Frimenighedspræst i 
Kirken ved Søerne, Silkeborg

Formand for  
Aalborg Frimenighed

Vicegeneralsekretær  
i Luthersk Mission

Frimenighedspræst  
i Lemvig Bykirke

Frimenighedspræst 
i Københavnerkirken

anette 
klausholm
bækgaard

Menighedsinspirator 
i ELN



KUN I 
MODUL

1

KUN I 
MODUL

1

workshops

1  Den gode bestyrelse
Den gode bestyrelse er bevidst om sit kald og sin opgave. Jeg vil introducere en 
model, som giver et supergodt overblik over bestyrelsens opgave OG samtidig 
viser, hvor vigtigt det er at kende egne roller. Hvilke faldgruber hopper de fleste 
i? Hvordan sikrer man fremdrift og tackler forstyrrelser som konflikter, corona, 
lokaleudfordringer, sygdom mv? Hvilke to meget brugte begreber bør du undgå 
på en dagsorden? – Formen er oplæg med konkrete virkningsfulde fif og sam-
tale om det, der giver mest mening for dig. 
V. Anette Klausholm Bækgaard, menighedsinspirator i ELN

2  Ærlig og kærlig kirketugt
Vi ved fra Bibelen, at tugt kan være positivt: ”Herren tugter den, han elsker”, 
og at motivationen for tugt derfor må være positiv. Workshoppen vil udfordre 
til overvejelse om: Hvad betyder det, at vi ikke er ligeglade med det levede liv 
– særligt ikke blandt dem med tillidsposter? Hvordan tager man hensyn til den 
enkelte såvel som til flokken? Hvorfor det er vigtigt med nedskrevne princip-
per? Og hvorfor er den personlige samtale afgørende vigtig?    
V. Peter Kofoed Herbst, frimenighedspræst i Kronjyllands Frimenighed 

3  Idet I lærer dem …
Tilliden til Guds ord kendetegner mange frimenigheder, men hvordan giver vi 
tilliden videre til næste generation? Hvordan motiverer vi til fordybelse i Bibe-
len, til bibelglæde og forståelse for Bibelens afgørende betydning?  
V. Johnny Tidemand, frimenighedspræst i Søhøjlandets Kirke

4  Flere og tilfredse frivillige
Ingen frimenighed uden et stort korps af frivillige. Men hvordan rekrutterer vi 
frivillige og fastholder dem i tjenesten? Om motivation, arbejdsglæde, holdånd, 
organisering og medarbejderpleje.  
V. Jan Christiansen, beskæftiger sig primært med sparring og træning i virk-
somhedsledelse, herunder motivation af medarbejdere; mangeårig stabsleder 
i Skjern Bykirke

5  Discipel 24-7
Evangeliet bliver delt gennem relationer, og derfor er evangelisation ikke af-
hængig af kampagner, men af kristne, der er disciple 24-7: på arbejdet, i fami-
lien, over hækken, kort sagt i den helt almindelige hverdag. Men hvordan kan vi 
hjælpe hinanden til at leve og handle som disciple? Præsentation af materialer 
fra LM og Københavnerkirkens Projekt Discipel 24-7. 
V. Morten Friis, projektmedarbejder og Peter Leif Mostrup Hansen, forstander 
på LTC
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6  Hotspot – stedet hvor vi deler
Cellegruppe, smågruppe, bibelkreds – hvordan bliver gruppen det hotspot, 
hvor man deler liv og tro? Hvordan kan man gøde grupperne, så udbyttet bliver 
godt?
V. Peter Jerup-Thise, præst i Frimenigheden Broen.

7  Frimodig i modvind
Vejrudsigten for bibeltro kristne lover modvind med vindstød af shitstorms-
styrke. Hvordan står man fast på sagen uden at bukke under, når holdninger 
støder sammen med tidsånden og bliver en sag i medierne, i byen eller nabo-
laget? Skal menigheden have en plan for krisehåndtering? Hvem tager sig af 
præsten, formanden, medlemmerne?
V. Manuel Vigilius, Vice President i Cowi og tilknyttet Københavnerkirken og 
Jan Holm Mortensen, sognepræst i Kristkirken i Kolding

8  Åndelig ledelse
Hvordan arbejde med den åndelige ledelse på den bedste måde? Hvordan sik-
rer vi, at de, som er kaldet til at varetage menighedens åndelige ledelse, bliver 
kvalificeret til opgaven og løser den? Hvorfor er det vigtigt, at menigheden har 
et godt tilsyn, og hvad betyder det i praksis?
V. Peter Edlef Nissen, frimenighedspræst i Bramming og Kaj Kristensen, pleje-
hjemsleder

9  Luthersk Frikirke i Danmark?
Nogle drømmer om, at der ad åre bliver dannet en luthersk frikirke i Danmark. 
Men hvordan? Hvilke kirkefællesskaber/kirkemodeller indenlands og uden-
lands kan være forbilleder eller til inspiration? Hvad er vigtigt at overveje ift. 
dansk kirkeliv og -tradition? 
V. Brian Christensen, frimenighedspræst i Lemvig Bykirke og Andreas Ipsen, 
frimenighedspræst i Tarm Frimenighed.

praktisk
Sted

Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop.

Tid
Lørdag den 27. februar 2021 kl. 9.30-17.00.

Pris
350 kr. ved tilmelding før 15. januar, derefter er prisen 400 kr. Betaling på MobilePay 837375

Tilmelding
Sker på kortlink.dk/284k2 senest lørdag den 13. februar 2021

Arrangør 
Evangelisk Luthersk Netværk, ELN – Luthersk Missionsforening, LM – Indre Mission, IM


