
Vi har en drøm…
I Kirke Planter Net har vi en drøm om at se nye missionale fællesskaber startet. Fællesskaber hvor livet 
i hverdagen er i centrum, hvor det levede liv afspejler Kristus. Fællesskaber som vokser ved at nye 
mennesker kommer til tro. Fællesskaber som multipliceres, så endnu flere mennesker bliver nået med 
evangeliet og nye menigheder kan opstå, fordi mennesker er kommet til tro. 

Lad os starte en rejse!
Vi tror, at mange menigheder og ledere deler vores drøm, men samtidig oplever vi 
også, at det er en drøm, som er svær at gøre til virkelighed for hvor skal man starte. 
Derfor vil vi gerne invitere ledere og præster med på en rejse, som potentitelt kan 
blive til en menighedsplantningsbevægelse i Danmark. Vi kalder rejsen Katapult

Pionerere og præster
Vi tror, at der i dig menighed sidder pionere, som drømmer om at komme ud 
på den missionale kant. Mennesker som drømmer om at eksperimentere med 
mission og længes efter at se nye mennesker komme til tro. Vi tror, at der også 
er mange præster, som deler denne drøm og længsel. Derfor vil vi gerne invitere 
præster og pionerledere med i læringsforløbet Katapult, hvor man sammen med 
sit team i løbet af tre samlinger lærer følgende:

 at sætte ord på hvad de gode nyheder, så det giver mening i 2016

 at starte missionale fællesskaber, hvor mennesker kommer til tro

 at oprejse og multiplicere ledere, som selv kan starte fællesskaber 

Vores håb er, at disse nye fællesskaber kan udvikle sig til nye menigheder, men hvis de blot bliver til fællesska-
ber, hvor mennesker kommer til tro, så er det også godt, så vi kan få os nogle frugtbare missionale erfaringer

Hvordan gør vi det så?
Vi har inviteret Caesar Kalinowski fra USA til at lære os, hvordan man gør det her. Caesar har stor erfaring med 
at køre disse læringssamlinger over hele verden og set fantastiske resultater, så vi tror, han kan lære os noget, 
som vi ikke ved. I hvert  fald oplever han i sin egen tjeneste ting, som vi kun drømmer om kan ske i DK. Caesar 
underviser på tre samlinger, og vi kontekstualiserer det til Danmark. Ved hver samling vil man lægge en plan for 
de næste 6 måneder. Mellem hver samling vil teamlederen fra hvert team hver 14. dag blive coachet og holdt 
ansvarlig på den plan man har lagt. 



Hvem skal med?
Vi drømmer om 20 teams på Katapult. Teams med pionere som kommer fra 
menigheder som længes efter at se et gennembrud i det misisionale. Vi håber 
også at se teams, som ser det her som deres primære model for menigheds-
plantning. Det kan også være der er præster, som har lyst til at deltage, fordi de 
selv vil gå foran i at starte missionale fællesskaber, som menigheden kan spejle 
sig i. 

Hvornår?
1. Samling 7.-9. April 2016
2. Samling 13.-15. Oktober 2016
3. Samling april 2017

Pris 
Prisen er 990 kr. pr. team medlem pr. samling 

Tilmelding og mere info på www.kirkeplanternet.dk


