
Konference
Connections

INTENSIVE

Praktisk info
Pris kr. 800,- pr. person

Forplejning er inkluderet i prisen
kl. 12.45 Middagsmad
kl. 11.00 + kl. 15.00 Kaffe, te og snacks
kl. 16.30 Udlevering af aftensmad
(morgenmad og aftenskaffe ikke inkluderet)

Overnatning Thyhallen
2-4 personers værelser i ThyHallen 
kr. 400,- pr. værelse pr. nat.
Dyne og pude forefindes på værelset, medbring 
selv betræk. Lille tekøkken, hvor der er mulighed 
for at lave kaffe og morgenmad. Bestil værelse 
på tlf. 61 30 42 68 (Først til mølle princip)

Privat indkvartering
Vi har nogle få muligheder for at hjælpe med gratis 
privat indkvartering. Ring tlf. 61 30 42 68

Andre muligheder
Hotel Limfjorden 97 92 40 11
Hotel Thisted 97 92 52 00 
Vandrehjem: www.booking.com 
Bondegårdsferie 97 93 15 28
Bed and Breakfast: www.booking.com
 2019

Bær
FRUGT!

Tilmelding: www.connectionsdk.dk

Johannesevangeliet 15, 16

Program 2019
29. maj
kl. 17.00-18.00  Ankomst og registrering
kl. 18.30-21.30  Kærlighedsmåltid og 
                           introduktion til dagene

30. maj - 1. juni
kl. 08.30-09.15  Tid med Gud
kl. 09.30-11.00  Undervisning
kl. 11.00-11.15  Kaffepause
kl. 11.15-12.45  Undervisning
kl. 12.45-14.00  Middagsmad
kl. 14.00-15.00  Undervisning
kl. 15.00-15.15  Kaffepause
kl. 15.15-16.30  Undervisning
kl. 16.30             Udlevering af mad
kl. 19.30             Aftenmøde - åben for alle

2. juni
kl. 10.00             Gudstjeneste 

STED
: 

Bibel- og M
issionscentret

Thyparken 11 - Thisted



Program 
10.30-11.45 lektion 1 
11.45-12.00 pause med forfriskning

12.00-13.00 lektion 2 
13.00-14.00 middagsmad

14.00-15.00 lektion 3 
15.00-15.30 pause med forfriskning

15.30-16.30 lektion 4 

Info 
Pris pr. gang kr. 200,- 
Betales ved tilmelding på
www.connectionsdk.dk

Forplejning 
Middagsmad og kaffe/te/kage 
er inkluderet i prisen.

Yderligere info
Kim Torp: kim@bibelmc.dk 

Bibelskole
Connections

MARTS
30.

STED: KirkeCenter Livets Kilde
Ådalsparken 33 - Esbjerg

Bruno er veteran i tjenesten. Han har været igang i 45 år.
Han er gift med Rakel, og sammen tjener de Herren og 
mange oplever Guds hjælp og vejledning gennem deres 
tjeneste. De brænder for at se evangeliet bryde igennem 
- også i Danmark! Derfor elsker de at opmuntre og frigøre, 
især ledere til at lede!
De tjener udfra Impactchurch - en ekspanderende 
og voksende menighed på Sjælland!
De har 4 børn og 12 børnebørn! 

                                             www.impactchurch.dk

Bruno Knutzen
fra Impact Church i Roskilde Apostolisk profetisk

visionært lederskab
1. Ledere som leder
2. Efterfølgere som ledes
3. Lederskabets vigtigste 
    ingrediens
4. Lederskab i morgendagens   
    menigheder

TEMA:

Bibelskole
Connections

2019

w
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w.connectionsdk.dk



NOVEMBER
16.

Kim Torp
fra Thisted

Mark Curtis
fra England

STED: Ølgod Menighedscenter
Garverivej 3

Mark Curtis er et helt nyt ansigt i Danmark og på Connections
bibelskole. Han er grundlægger og leder af PFJ 
(Passion for Jesus) - et internationalt netværk 
af kirker og tjenester. 
Han har plantet kirker, trænet 
ledere og ledt tusinder af mennesker 
til et personligt møde med Jesus. 
Han er gift med Alyson, de både 
forældre og bedste forældre.

Læs mere om deres tjeneste på:
www.pfjministries.co.uk

• Praktisk lederskab 
• Menighedsplantning 
• Relationer

TEMA:

Kim Torp er pastor i Bibel og Missionscentret 
i Thisted. Han er leder for Connections DK og 
har en apostolsk tjeneste og kaldelse over sit 
liv, med virke i både ind- og udland. 

Hans undervisning denne lørdag vil udruste 
og styrke dig i dit kristenliv. Kom og bliv 
inspireret til åndelig vækst og efterfølgelse.

www.bibelmc.com

Det er ikke jer, der har udvalgt mig, 
men mig, der har udvalgt jer 
og sat jer til at gå ud 
og bære frugt og blive ved 
med at bære frugt, 
så Faderen kan give jer, 
hvad som helst I beder om 
i mit navn.
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Tilmelding: www.connectionsdk.dk



STED: Bibel og Missionscentret
Thyparken 11 - Thisted

29. - 2.
maj          juni

Konference
Connections

INTENSIVE

Dr. Martin Trench har med sine 30 år i tjeneste og store teologiske og 
filosofiske viden, en helt særlig evne til at levendegøre og understrege 
Guds ords stadige relevans og kraft.

Siden 2009 har han været pastor i ”Gateway Alliance Church” i 
Canada. En dynamisk menighed der de senere år har oplevet stor 
vækst. Gennem flere år i fuldtidstjeneste som ledende pastor, 
menighedsplanter og bibellærer har Martin samlet mange års erfaring 
og læring omkring lederskab, teambuilding og kirkevækst.

Martin har en bachelor i pastoral tjeneste, filosofi og 
en doktorgrad i teologi. 
Han er ligeledes forfatter til flere bøger. 

www.martintrench.com
www.gatewayalliancechurch.com Dr. Martin Trench

fra Canada

Connections Konference

Dr. Richard Hays
fra USA/Mexico

“Åben mit hjertes øjne”
- et studie i Efeserbrevet
IDENTITET OG FORMÅL GENOPRETTET

TEMA:

- se program og priser for konferencen på bagsiden

• Teambuilding
• Kirkevækst 
• Lederskab

TEMA:

w
w

w.connectionsdk.dk

Dr. Richard Hays har en stærk apostolsk tjeneste og brænder for at se 
enhver opdage deres sande identitet og store arv i Kristus.

Richard har en doktorgrad i teologi og har sammen med sin hustru 
Fonda været missionær i Mexico i mere end 35 år. Sammen har de 
startet kirken Christian Community International hvor de er senior-
pastorer. De har grundlagt bibelskolerne Foundations og Masterbuilder, 
og har skrevet adskillige bøger, heriblandt ”Nøglen til Retfærdighed”.
www.cciworld.org

Kom på denne fire dages konference med undervisning i 
topklasse, hvor dit hjertes øjne vil blive oplyst. 
Du vil lærer dit kald og din vidunderlige arv at kende, og 
gennem dette forstå storheden af den kraft der er i dig.


