Jubileumsturné høsten 2022
Uke 43 | 24. – 27. oktober

Bergen • Bømlo • Karmøy • Stavanger • Jæren
Lyngdal • Kristiansand • Arendal • Larvik • Horten

25 år med Naturlig menighetsutvikling!
Naturlig menighetsutvikling har lang erfaring med utviklingsprosesser i norske menigheter. Brannen og iveren vi bærer
med oss holdes oppe av kjærligheten til Guds menighet og
Guds medarbeidere i landet vårt.

Jubileumsturné høsten 2022
Denne høsten besøker vi flere byer og steder mellom Bergen
og Horten. Vi ønsker å se mer bevegelse, mer vind i seilene, og
mer tro, håp og kjærlighet. Først og fremst håper vi å møte
deg som engasjerer deg i den lokale kirken og som ønsker å se
mer vekst lokalt der du bor.

«Menigheten blir satt i bevegelse
ved at Guds energi blir frigjort,
ikke ved menneskelig strev og press.»
Christian A. Schwarz

Møteplasser på jubileumsturnéen
I uke 43 legger vi opp til to parallelle turnéer (vest og sør).
Den første starter i Bergen, mens den andre starter i Horten.
Noe av det viktigste med turen er åpne, felleskirkelige inspirasjonssamlinger der vi sammen får være nær Gud og nær hverandre.

Mandag 24. oktober

BERGEN kl. 19.00 i Skjold kirke
HORTEN kl. 19.00 i Horten kirke

Tirsdag 25. oktober

BERGEN kl. 10.00 i Sentrum korps (FA)
LARVIK kl. 10.00 i Larvik metodistkirke
BØMLO kl. 19.00 i Moster indremisjon
KARMØY kl. 18.00 i Kopervik kirke
ARENDAL kl. 19.00 i Arendal metodistkirke

Onsdag 26. oktober

KRISTIANSAND kl. 19.00 i Frelsesarmeen
STAVANGER (alternative møtepunkt *)

Torsdag 27. oktober

JÆREN kl. 19.00 i Frøyland og Orstad kirke
LYNGDAL kl. 19.00 i Lyngdal kirke

I tillegg til de åpne kveldsarrangementene vil vi stoppe for å
besøke flere ledergrupper ulike steder på reisen.
*) I Stavanger blir det ikke en ordinær samling, men der bruker vi
kvelden til å besøke flere menighetsråd og lederteam i byen.

Inspirasjonssamlingene
På samlingen vil vi inspirere til
å ta lederskap til gode utviklingsprosesser lokalt.
Vi gleder oss også til å dele gode
prinsipper, redskaper og erfaringer
som hjelper deg og lederskapet til å
få ro og kraft i den lokale prosessen.
Du kan se frem til lovsang, god
undervisning, gruppesamtaler,
erfaringsdeling og en god kveldsmat.
Samlingene vil ha en tidsramme på 2,5 timer inkl. en god
matpause. Det er ingen deltakerbetaling, men det blir gitt
mulighet for en jubileumsgave (blant annet til dekning av
kveldsmat). Om du ikke kjenner til Naturlig menighetsutvikling
fra før, vil kvelden være en god mulighet til å bli kjent med oss.
Du møter også flere av menighetsveilederne våre.
Påmelding innen 21. oktober: https://www.checkin.no/

Har du spørsmål?
Ta kontakt med NaMu Norge ved
daglig leder Kjetil Sigerseth
Epost: post@namunorge.no
Tlf.: 924 47 755
http://namunorge.no

