Kirke
på nye måter
5. – 6. juni 2019
FHS Nord-Norge
Evenskjer

Kursprogram
Tirsdag 4. juni
Ankomst Evenskjer i løpet av kvelden.

Onsdag 5. juni
07.30
08.30
09.00
09.30

Frokost
Morgensamling
Nytt til inspirasjon
Livsnært og overkommelig

10.00
10.10
10.15

Pause og forfriskninger
Presentasjon og introduksjon av FX i England
NaMu og FX som symbiose

11.30
12.15

Lunsj
Å feire Gud sammen med ulike mennesker

13.45
14.00

Pause og forfriskninger
Å leve sammen med ulike kulturer

15.30

Middag
Rekreasjon (kaffe hos Ommund Rolfsen)
Kveldsmat
Sammen i bønn og lovsang

19.00
20.00

Temastart med forankring i to av NaMu-verdiene

Misjonalt fokus og behov som møtes

FX og Inspirerende gudstjenester

FX og Livsnære grupper

Torsdag 6. juni
07.30
08.30
09.00
10.30
11.30
12.15
13.45
14.00

Frokost
Morgensamling
Kirke på nye måter der du bor (workshop)
Erfaringsutveksling og samtale med Hopkins
Lunsj
Å starte, lede og multiplisere FX
Oppsummering og evaluering
Programslutt og avreise fra Evenskjer

Kursholderne
Bob og Mary Hopkins
Bob og Mary har alltid vært
med i teamet som leder FX i
England.
De har særlig tre
ansvarsområder i temaet:
1. Å utvikle kurset Mission shaped ministry
2. Utvikle og lede et nettverk av veiledere for de som starter FX
3. Være bindeleddet mellom FX i England og FX i andre land
De ble frelst i voksen alder og var lenge på fulltid i Youth With A Mission. De
grunnla og leder Anglican Church Planting Initiative. Bob er ordinert prest i
Den anglikanske kirke. Det er neppe andre engelske kirkeledere som har vært
så ofte i Norge, og som kjenner bredden av norsk kirkeliv som Bob og Mary.

Ommund Rolfsen
Ommund har arbeidet, veiledet og undervist innen
fagfeltet menighetsutvikling og menighetsplanting i en
årrekke. Han er sosiolog og har tilhørighet til
Metodistkirken. Den nære kontakten over tid med mange
menigheter i ulike kirkesamfunn gjør at Rolfsen kjenner
norsk kirkevirkelighet bedre enn de fleste.

Kjetil Sigerseth
Kjetil er nasjonal leder for Naturlig menighetsutvikling.
Han er pedagog og har tidligere arbeidet mange år i Dnk.
Sigerseth brenner for flere sunnere menigheter på tvers
av det norske kirkelandskapet, og ønsker å se hvordan
perspektivene fra FX og NaMu kan utfordre og inspirere
ledere og menigheter til å ta nye modige steg.

Våre visjoner for kurset
Som læringsmål for kurset legger vi opp til at du skal:
Få kjennskap til praksis og prinsipp fra Fresh Expressions of Church
Få bedre forståelse for endringsprosesser i menighet og samfunn
Kunne reflektere rundt hvordan Kirker på nye måter kan se ut hos deg
Se hvordan perspektiver fra FX og NaMu sammen kommer til nytte
Få praktiske hjelp til å være Kirke på nye måter i ditt nabolag
Bli inspirert til å ta nye modige grep i den settingen du står i

Litt mer om Kirke på nye måter
Arrangør og bakgrunn
Folkehøgskolen Nord-Norge arrangerer kortkurset Kirke på nye måter i
samarbeid med NaMu Norge. Kirke i en ny tid ble i mars arrangert av Norges
Kristne Råd og Naturlig menighetsutvikling som regionaløkumeniske
fagdager i ni byer. Kurset fortsetter denne satsningen.

Kirke på nye måter og NaMu veiledersamling
Dette kurset er åpent for alle som er interessert i spørsmålet om hvordan vi
kan være kirke på nye måter der vi bor. Samtidig har vi lagt dette kurset opp
som del av årets samling for menighetsveiledere i Naturlig menighetsutvikling, fordi vi tror at dette kan bli til gjensidig glede og inspirasjon.

Økonomi og påmelding
Kursavgift, opphold og overnatting
Overnatting på dobbeltrom inkl. full pensjon
Kursavgift

1 300,1 100,-

Total kurspris 2 400,- inkl. overnattinger. Enkeltromstillegg 200,- kroner.
Påmelding sendes på e-post til post@namunorge.no innen 16. mai.
For spørsmål ta kontakt på e-post eller ring tlf. 924 47 755.
Kurset avholdes på Folkehøgskolen Nord-Norge som ligger på Evenskjer
(10 min. fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes).

