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Malmö 27-28 maj 2011 

 

Välkomna till två intressanta och 

utmanande seminariedagar med 

Steve Addison, direktor på Church 

Resource Ministries i Australien

          Jesus grundade en missionsrörelse som nu finns över hela jorden. Som Hans 

efterföljare är vi kallade att fortsätta Hans mission i Andens kraft. 

Steve Addison har under många år hjälpt ledare att utvecklas i sina tjänster och det arbete Gud sänt 

dem till. I sin bok Movements that Change the World har han nu sammanfattat fem olika 

kännetecken på rörelser som växer och påverkar världen. Steve kommer dela med sig av sina 

erfarenheter och bjuda in oss till ett samtal kring vad som kan vara väsentligt just i vår situation. Vad 

kännetecknar ledarskap i rörelser som växer och påverkar världen? Hur skapar ledare en växtmiljö 

för andra? Steve kommer att utmana deltagarna att se världen genom ett rörelse paradigm. Han 

kommer att dela ur tjugo års forskning och praktisk erfarenhet. Han går igenom de fem 

karaktärsdragen hos de rörelser som växer och formar lärjungar: vitglödgad tro, överlåtelse till ett 

uppdrag, smittande relationer, effektiv mobilisering och flexibla metoder. Läs gärna mer på 

www.movements.net. Detta är ett seminarium för alla som menar allvar med att göra lärjungar och 

som vill se dem som följer Jesus bli många fler. Överallt. 

 Fredag 27 maj kl 09.00-15.00  
Pastor&Studentdag 
-  för dig som står i  ett församlingsledarskap eller utbildar dig för att göra det. 

Plats:  Hyllie Park Folkhögskola, Elinelundsvägen 55, Malmö 
 

 Lördag 28 maj kl 10.00-16.00 
Seminariedag    

 - öppet för alla som vill bli utmanade till evangelisation, lärjungaskap och 

församlingsplantering. 

Plats: Immanuelskyrkan Malmö, Köpenhamnsvägen 3, Malmö 

Man kan delta i båda dagarna eller endast en av dem. Vissa grunder kommer repeteras under 

lördagen, medan annat kommer vara nytt. 

Kostnad: 100 kr/dag inklusive fika och lunch. Betalas på plats. 

Anmälan: 040-375913 eller kyrkan@hylliepark.se senast den 24 maj. 

Arrangörer: Immanuelskyrkan, Hyllie Park Kyrkan och Akademi för Ledarskap och Teologi 

http://www.movements.net/
mailto:kyrkan@hylliepark.se

