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Dette dokumentet beskriver et nytt, nasjonalt lederutviklingsprogram i Acta - barn 
og unge i Normisjon som starter opp høsten 2019.

• Utruste lederspirer i Acta, i aldersgruppen 16-20 år til en trygg tro 
på Gud og seg selv som disippel og leder

• Bygge relasjoner på tvers av regionene
• Etablere en felles rolleforståelse og generell basis for lederskap 

blant sentrale ledere i organisasjonen
• Investere i de som investerer i organisasjonen, med mål om at den 

enkeltes engasjement og kompetanse som leder kan styrkes 
• Beholde ledere i Acta/Normisjon ved endring av livsfase, bosted, 

tjeneste, fellesskap osv.

• Fire undervisningshelger fordelt på to skoleår
1. 18-20 okt 2019 
2. 13-15 mars 2020
3. 16-18 okt 2020
4. 12-14 mars 2021
• Lokal medvandrer (minst 12 samtaler gjennom kurset)
• Praksis i lokalt/regionalt arbeid med hjemmeoppgaver

Gå Ut Senterets lokaler i Trondheim

8000,- per deltaker. Dette dekker kursavgift, mat og overnatting (også 
for medvandrer første samlingshelg). Reise er ikke inkludert.

Maksimalt to deltakere pr region. Acta-leder har ansvar for rekruttering 
og tildeling av plass i sin region. Totalt antall deltakere er maksimalt 
26.

Gå Ut Senterets samarbeidspartner, Vandrehjemmet i Trondheim, 
benyttes til overnatting.

Programmet for undervisningssamlingene tilrettelegges for felles 
frokost, lunsj og middag.

Samlingshelgene  inneholder sosiale aktiviteter/kvelder og en stu-
dentgudstjeneste i Salem menighet.

Alle deltakere må ha praksis i en kristen tjeneste, f.eks. lokallag, me-
nighet, leirarbeid, Soul Children e.l. De vil også få oppgaver som skal 
utføres mellom undervisningssamlingene.



Alle deltakere må ha en personlig medvandrer gjennom kurset. Sam-
talene bør dreie seg om ledertjenesten, men skal ha fokus på livet som 
helhet. Actas materiell om medvandring kan benyttes, men det finnes 
også egen mentorinstruks som er nyttig for å avklare rolle og forvent-
ninger.
Denne forventes å være med på deler av første samlingshelg (fedag 
kveld til etter lunsj lørdag), samt gjennomføre minst 4 samtaler mel-
lom samlingshelgene.

Kurset er satt sammen av grundig undervisning i forskjellige tema 
knyttet til trosliv og lederrolle. Disse er som følger:

1. Disippelgjøring
• Gudsbilde og selvbilde
• Lederrollen
• Bønn og forbønn
• Bibelen som trosgrunnlag

2. Leder i samfunnet
• Selvledelse
• Relasjonsledelse
• Ledelse i vår kultur

Tid  Fredag    Lørdag    Søndag
08:30      Frokost   Frokost
09:15      Stilletid   Stilletid
09:45      Undervisning   Undervisning
11:45      Lunsj    Lunsj
12:45      Undervisning   Undervisning
14:45      Pause m/frukt   Slutt 14:30
15:00      Undervisning 
17:00      Middag 
18:00      Sosial fellesskapsaktivitet 
19:00  Velkomst med kveldsmat Fritid 
20:00  Sosial fellesskapskveld  Åndelig fellesskapskveld 

Medvandring

Undervisning

Program for samlingshelgene (endringer kan forekomme)

3. Leder i fellesskapet
• Nådegaver og utrustning
• Småfellesskap og gruppe-

ledelse
• Kultur og disippelskap

4. Leder i Guds rike
• Hvordan overleve som 

leder
• I ledelse av Gud
• Guds rike


