Tilmeld dig dansk nyhedsbrev: h p://eepurl.com/DqUZ

Dansk Stø egruppe med udgangspunkt i kirker fra Silkeborg
Lars Pugh (formand)
Thrigesvej 16
8600 Silkeborg
Mail: lars@silkeborgfrikirke.dk, Tlf. 2246 1775
Openwell
h p://www.openwell.co
Patrick McDonald
Mail: Patrick.McDonald@openwell.co
Tlf. +44 7968 024 903
Kontonr. 3l indbetaling af stø e: 0994 0009279423.
Mærk stø en ”Emily og Patrick McDonald”

Emily og Patrick McDonald

Missional iværksæ else
der gør en forskel
Støt Patrick McDonalds arbejde med at engagere kristne i
at udbrede Guds rige og gør en forskel i verden!

Openwell
Openwell er en missional konsulentvirksomhed, hvor medarbejderne er
globale iværksæ ere. Formålet er at
hjælpe andre med at udbrede Guds
rige. Således hjælper Openwell både
virksomheder, missionsorganisa3oner
og iværksæ ere gennem konsulentbistand, idé- og strategiudvikling, kommunika3on, adgang 3l startkapital og
meget andet – alt sammen for at
fremme Guds rige i verden.
Missional iværksæ else der gør en
forskel
Patrick McDonald er en pionér inden
for mission og iværksæ else. Han er
opvokset i Silkeborg, men tog som 17årig 3l Bolivia for at hjælpe gadebørn.
Her mødte han Emily, som han senere
blev gi= med. De bosa e sig i Oxford i
England, hvor de nu bor sammen med
deres ﬁre drenge.
Patrick grundlagde missionsorganisa3onen Viva, der udruster kirker verden
over 3l at hjælpe udsa e børn og i dag
hjælper mere end én million børn. På
et 3dspunkt i 2012 fornemmede Patrick, at Gud sagde 3l ham, at ‘han var
god 3l at få 3ng i gang – og at Viva nu
var i gang’. Derfor overgav han Viva 3l
en ny leder for selv at begynde noget
nyt. Det blev 3l Openwell. Her videregiver han den store erfaring, han har
opnået i Viva med at starte og udvikle
projekter.
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Openwell har blandt meget andet:
- Hjulpet Youth for Christ med at
starte klubber e=er skole3d for
udsa e børn i Østeuropa. Det drejer sig nu om 7.000 børn.
- Hjulpet virksomheden Mars med
at afprøve en forretningsmodel.
Den fokuserer ikke primært på
økonomisk indtjening, men også
på bæredyg3ghed, det enkelte
menneske og fællesskab mellem
mennesker. Der er desuden
aJoldt en stor konference på Oxford Universitets Business School
for 500 mennesker om denne for-

retningsmodel.
På e=erspørgsel fra den største
kommune i Bolivia, hovedstaden
La Paz, været med 3l at skabe en
helt ny og meget succesfuld måde,
hvorpå man hjælper de 30.000
forældreløse børn i området.
Hjulpet givere med at ﬁnde de
bedst mulige missionsprojekter i
Europa og Indien, så et tocifret
millionbeløb kunne doneres 3l
projekter med størst mulig sandsynlighed for at bære frugt.
Og meget andet.

Økonomi
Openwell eksisterer ikke for at tjene
penge, men for at gøre en forskel i
verden. Der skeles i lige så høj grad 3l
om idéen er god, som om idéskaberen
har råd 3l at betale for Openwells bistand. Så selv om målet på sigt er, at
Openwell skal blive økonomisk bæredyg3g, så er der fortsat god brug for
stø e 3l familien McDonald.

Hvordan stø er vi Openwell?
En række danske kirker, fortrinsvis i
Silkeborg og Haderslev, har igennem
mange år stø et Patrick McDonalds
pionerarbejde økonomisk. Gennem
vores stø e er vi med 3l at give Patrick mulighed for at have skarpt fokus
på arbejdet i Openwell. Vi har set, at
vore små bidrag allerede har båret
mange frugter. Vi tror på, at det fortsat er en rig3g god investering i Guds
mission at stø e Patricks arbejde økonomisk.
Du kan give et bidrag! Se bagsiden,
hvor du også har mulighed for at skrive dig op 3l det nyhedsbrev, som Patrick og Emily McDonald udsender
jævnligt.

