NASJONALT
LEDERUTVIKLINGSKURS

HENSIKT
Utruste lederspirer i Acta, i aldersgruppen 16-20
år, til en trygg tro på seg selv som kristen leder
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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.

TEMA
1. Disippelgjøring
Gudsbilde og selvbilde i lederrollen
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TODAY!

Bibelen som trosgrunnlag

2. Leder i samfunnet
Selvledelse
Relasjonsledelse
Ledelse i vår kultur

3. Leder i fellesskapet
Nådegaver og utrustning
Småfellesskap og oppstart av nye
fellesskap
Kultur og disippelskap

4. Leder i Guds rike
Hvordan overleve som leder
Å bli ledet av Gud
Guds rike

PRAKTISK INFO
Fire undervisningshelger fordelt på to skoleår:

22.–24. okt 2021
18.–20. mars 2022
ENROLL AS
21.–23. okt 2022
17.–19. mars 2023

A MEMBER TODAY!

Mellom samlingene følges deltaker opp av en
medvandrer, denne rekrutteres av regionleder i
samarbeid med den enkelte deltaker og
lokallagsleder. Det er forventet minst 4 møter
mellom deltaker og medvandrer mellom hver
helgesamling.

Deltakeren skal ha praksis i lokalt/regionalt
arbeid med hjemmeoppgaver

Sted: Gå Ut Senteret i Trondheim
Kursavgift: 8000,- per deltaker.
Dette dekker kursavgift, også for medvandrer
første samlingshelg. Det anbefales at kursavgift
og reise i hovedsak dekkes av
lokallaget/menigheten, men at deltakeren selv
også betaler deler av beløpet for å sikre
eierskap. Størrelsen på egenandelen avgjøres av
hvert lokallag/menighet.

Jeg har blitt
bevisstgjort i
min rolle som
leder!

Tamara, kursdeltaker

Varmt fellesskap
og lærerik
undervisning!
Marius , kursdeltaker

PÅMELDING

En ansatt i Acta/menighet melder på
deltakere
ENROLL AS A MEMBER TODAY!
Påmeldingsskjema ligger på www.acta.no:
Søk opp

«nasjonalt lederutviklingsprogram»

Påmeldingsfrist 15.august 2021
For spørsmål om kurset:
Ørjan Tinnen, kursleder og rektor på
Gå Ut Senteret:
orjan.tinnen@normisjon.no

Sigrid Flesjå Olsen, prosjektleder i
Acta:
sfo@normisjon.no

«MENS

DE NÅ SNAKKET

SAMMEN OG DRØFTET
DETTE, KOM JESUS
SELV OG SLO FØLGE
MED DEM.
LUK 24,15

»

