Tag med pa studietur til USA!
Til november 2019 sender vi 8-10 personer på Soma School i USA. Soma School er oplæring til mission med evangeliet i centrum. Det sker gennem undervisning, personlig udvikling og fællesskab
med lokale kristne. Se mere på wearesoma.com > Missional Communities > Attend Soma School.
Deltagerne inddeles i to hold. Det ene hold tager til Phoenix, Arizona
7.-12. november 2019 og det andet til Nashville, Tennessee 8.-13.
november 2019. Dertil kommer ca. to dages rejse før og efter.
Studieturen foregår i LM-regi og er støttet af BorgFonden og LMBU.
Egenbetalingen bliver derfor kun kr. 3000,- plus lommepenge. Rejse,
konferencegebyr, kost og logi fra start til slut bliver betalt.
Vi tilstræber en ligelig fordeling mellem de to køn.

Ansøgning
Ansøgning om deltagelse i studieturen sendes til Peter Leif Mostrup
Hansen på peterleif@dlm.dk hurtigst muligt eller senest 1. juli 2019.
Du er velkommen til at ringe på tlf.
61 78 15 87 eller skrive en mail for
yderligere information.
Ansøgningen skal kort beskrive
• dig selv
• din erfaring med kirkeligt
arbejde
• dine drømme og visioner for
kirken i Danmark
• din motivation for at deltage.

Studieturen er for dig, der
• vil leve som discipel af Jesus i
hverdagen – og hjælpe andre til
det
• vil opmuntres og udrustes til at
være discipel
• vil engagere dig i det både før,
under og efter studieturen

Forventninger
Deltagelse i Soma School forudsætter, at du på forhånd har læst
bøgerne “Saturate” og “Gospel Fluency” af Jeff Vanderstelt. Vi
sender bøgerne til dig uden beregning, når du er tilmeldt.
Vi forventer i øvrigt
• at du vil deltage i to onlinesessioner á ca. to timer med den
danske gruppe forud for rejsen, hvor vi drøfter de to bøger
• at du vil være engageret på studieturen, herunder bl.a. tage
aktiv del i samtaler både med dem, vi besøger, og den danske
gruppe, og være med til at planlægge og drøfte, hvordan det,
vi lærer, kan bruges i vores konkrete hverdag i dansk kultur og
menighedssammenhæng
• at du det første år efter rejsen vil indgå i en online coachinggruppe hvor vi taler sammen ca. en time hver måned. Her vil vi
hjælpe og støtte hinanden i at bruge og udbrede det, vi har
lært.

Baggrunden for studieturen
I 2017 blev studiehæftet “Gud, mig og min næste” udgivet af LogosMedia og er nu trykt i tredje oplag. Det er inspireret af Soma-kirkerne i
USA. Siden august 2018 har vi i en styregruppe
arbejdet i et treårigt projekt støttet af BorgFonden. Projektet hedder Discipel 24-7, og vi arbejder på at udbrede mere af den gode inspiration
fra Soma. Studieguiden ”Hverdag i evangeliets
kraft” (LogosMedia maj 2019) til små grupper
på tre personer af samme køn er en udløber af
projektet.

Soma er stærkt optaget af evangeliet om Jesus
som kraften til både frelse og liv og har fokus på
at leve som disciple af Jesus. De lægger mere
vægt på lydighed og trofasthed end resultater
og succes. Derudover lægger de meget vægt på
det nære kristne fællesskab som en ressource i
vores liv som disciple og stræber ikke efter megakirker.
Deres materialer udbredes via organisationen
Saturate. Se mere på wearesoma.com og
saturatetheworld.com.
Se også den danske side discipel24-7.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
Med venlig hilsen fra styregruppen
Kim Hjermind (LM, formand), Claus Grønbæk (Københavnerkirken),
Reidar Puggaard Poulsen (LM), Birger Reuss Schmidt (projektansat)
og Peter Leif Mostrup Hansen (projektansat).

