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MesSy cHurCh konference
 - med rOD På rettE StEd

Om at lave kirke i dag - for alle aldre!
  26. januar 2019 · Vejle

· Hovedtaler: Lucy Moore, grundlægger af  Messy Church
· Messy Church samler og udfordrer det at lave kirke 

og gudstjeneste for mennesker med forskellige ståsteder 
i forhold til kirke, Gud og livet. Altså dig og mig!

· Messy Meet-up dagen før, 25. januar 2019
· Læs mere og tilmeld dig på messychurch.dk

se mere på
rod.messychurch.dk

JA da!

“
“

“

... vi kan sagtens give dig 
tre gode grunde til at tage 
med på Messy Church 
konferencen i 2019 ...

Du lærer at give åbent fællesskab og forståelig kirke 
for alle. Hos os er Messy Church den største succes i 
mødet med sognets børn og familier.
Henrik Laursen, sognepræst i Vigerslev Kirke

Fordi du får et godt værktøj til at samle alle aldre og 
kulturer til oplevelser, bibelhistorie og fællesskab.
Palle Kure, missionær på Bornholm

Hvis du vil lave den bedste aktivitet i sognet (det 
bliver jeg fortalt!) og give et boost til livet i kirken.
Bent Oluf  Damm, sognepræst i Løgumgårde

en Ny gudstjensTeForm hos jer?
Bliv klogere på en samlingsform, hvor der 
er plads til alle. Kom til erfaringsudveksling, 
nysgerrighed, inspiration og praktiske tips!

Underviser Karen Markussen 
International koordinator for Messy Church, Danmark
2078 5798 / kontakt@messychurch.dk

For dig der ikke kender Messy Church

Program & tilmelding på 
    inspirationsdag.messychurch.dk

 – og dig der vil tage næste skridt!

Silo, Missionshuset i Hammerum
Hammerum Hovedgade 41 
7400 Herning 

300 kr. for hele dagen
9.30-17.00
inkl. forplejning

midtjylland
27/10 2018

http://rod.messychurch.dk
mailto:kontakt%40messychurch.dk?subject=MC%20Inspirationsdag%2027.%20oktober

