VELKOMMEN TIL ELDSTEKURS OG DIAKONKURS
24 mars kl 1800 – 26 november kl 1330
Helga 24-26 november har vi gleden av å kunne invitere til eldstekurs og diakonkurs
for alle eldste og diakoner i Frikirken. (NB – dette er det samme kurset som vi skulle
hatt i april i år, som ble utsatt, og pastorer er selvsagt også hjertelig velkommen på
kurset.) Denne gangen vil kurset legges sammen med pastorkurset som er for våre
nye pastorer, og de vil være med på deler av undervisningen på eldstekurset.
Vi ønsker å legge vekt på at diakoner og eldste/pastorer sammen utgjør våre
menigheters ledelse, og vil være med å dyktiggjøre til den jobben dere gjør i
menighetene.
Vi har en del felles undervisning for eldste og diakoner. Denne vil i hovedsak handle
om:
- hvordan den enkelte leder ulikt ut fra personlighet og gaver.
Menighetsveileder Jon Arne Nygård underviser.
- hvordan vi tar vare på oss selv og vårt eget åndelige liv som ledere.
Vi vil også ha separat undervisning for eldste og diakoner. I diakonkurset vil vi
snakke om:
- hvem den enkelte er som leder og hvordan den enkelte kan bruke sine
lederegenskaper.
- hvordan vi motiverer andre til tjeneste. Menighetsveileder Unni Westli
underviser, og andre bidragsytere vil delta.
I eldstekurset vil vi snakke om lærespørsmål og om
- hvordan vi kan møte de som tenker annerledes, og hvordan vi selv som ledere
forholder oss når vi tenker annerledes enn hva Frikirken lærer.
Synodeformann Jarle Skullerud blir med oss, og vi vil ha flere bidragsytere
med erfaringer fra ulike menigheter.
Det vil også bli satt av tid til åndelig fellesskap og undervisning.
Det vil bli godt med tid til egen refleksjon og samtaler i plenum og grupper underveis i
programmet.
Detaljert dagsprogram vil bli sendt til deltakerne når kurset nærmer seg.

Vi ser fram til å se dere på kursene.
Vennlig hilsen

Frikirketorget v/Medarbeider- og menighetsutvikling
Unni Westli

Praktiske opplysninger:
Tid:
24.11.17 kl 1800 – 25.11.17 kl 1330.
Sted:
Kursene vil finne sted på Strand leirsted utenfor Sandefjord.
Ankomst:
Fly til Torp flyplass, eller tog til Sandefjord. Vi vil kunne ordne med transport fra
togstasjon/flyplass til Strand leirsted.
For de som kjører egen bil er adressen Østerøyveien 233, 3237 Sandefjord
Økonomi:
Kurset koster kr. 1.600,Dette dekker kost, losji og deltakeravgift. Innkvartering skjer i hytter eller på
dobbeltrom i gjestehus.
Frikirken dekker reise på billigste reisemåte.
Påmelding:
Det er felles påmelding for menigheten. Påmeldingsfrist er 10. november 2017.
Dersom det skjer endringer i påmeldingen etter dette tidspunktet må menigheten
likevel betale kurskostnadene.
I påmeldingen må det gis opplysninger om:
Menighet
Navn på deltakere.
Tjeneste i menigheten (eldste/pastor/diakon)
Eventuelle allergier
Om dere ønsker å bli hentet på stasjon/flyplass – og da også tidspunkt for ankomst.
Påmeldingen sendes til
unni.westli@frikirken.no

