Hybrid – uddannelse, der kobler discipelskab og ledelse
Kære menighedsledere
Hermed følger en invitation til Hybrid, som er en lederskole, der begynder i
november 2017 på Sjælland. Uddannelsen er opstået som et samarbejde mellem
kirker i København og Nordsjælland, ud fra et ønske om blive bedre til at udruste
de ledere, der allerede arbejder som frivillige ledere i menighederne.
Navnet Hybrid hentyder dels til, at uddannelsens fokus er en krydsning af discipelskab og lederskab, og dels
til at det er et samarbejde mellem en række forskellige kirker. Vi er også inspireret af at hybrider indenfor
biologien ofte medfører øget vækst og større modstandskraft.
Undervisningsforløbet er tilrettelagt med otte søndage fordelt over to år. Undervisningen er overordnet
tilrettelagt således, at man får en forståelse af, hvordan den enkeltes historie hænger sammen med Guds
historie. Desuden vil man få konkrete ledelsesværktøjer, kirkeforståelse og udfordring til at arbejde
missionalt. Mellem samlingerne er der læsning af materiale, mentorbesøg og deltagelse i en studiegruppe.
Hvem er Hybrid for?
Det er for ledere som er mindst 20 år, og…
• ønsker at dygtiggøre sig som ledere og udvikle sig som disciple
• har en passion for kirke – og det at være med til at bygge Guds Rige
• er reflekterede mennesker, der viser engagement, trofasthed og lederevner i kirken eller på
arbejdsmarkedet/uddannelsesstedet – og meget gerne begge dele
Det er vigtigt for os, at det er de rigtige ledere, som deltager på kurset. Derfor vil vi meget gerne, at det er jer
som menighedsledere, som spørger potentielle deltagere og efterfølgende giver dem åndelig, praktisk og
økonomisk opbakning. I skal derfor også være behjælpelig med at finde en mentor til dem, I sender afsted.
Målgruppen er ikke kun helt unge ledere, da man også kan få glæde af kurset, hvis man er på
arbejdsmarkedet.
Det praktiske
Tilmelding foregår på Hybrids facebook-side www.facebook.com/Hybridskolen - hvor det også er muligt at
kontakte Hybrids koordinator, Katrina Bjerre, hvis man har yderligere spørgsmål. Tilmeldingsfrist er 30.
september 2017.
Kursusgebyret for begge år er i alt pr deltager 2500 kr., som dækker undervisning, materialer og forplejning.,
men ikke rejseudgifter. For baptistkirker gælder, at BaptistKirken giver 750 kr. pr. deltager, BBU støtter med
250 kr. pr. deltager, der er under 30 år og medlem af BBU. Egenbetalingen vil derfor typisk være 1500 kr.
I udgangspunktet betales dette af deltagerne selv, men vi opfordrer stærkt til, at kirkerne giver økonomisk
hjælp til egne deltagere ved at betale helt eller delvist for uddannelsen og rejseudgifterne.
Foreløbig er følgende datoer fastlagt: 5. november 2017 (Vanløse Frikirke), 4. marts 2018
(Regen/Kristuskirken) og 3. juni 2018 (Holbæk Frikirke).
De værtskirker som inviterer til, og står bag uddannelsen, er fra Missionsforbundet, BaptistKirken og
Apostolsk kirke: Regen/Kristuskirken, Roskilde Baptistkirke, Vanløse Frikirke, Strandvejskirken, Sjølundkirken,
Holbæk Frikirke og Amagerbro Frikirke.
Med venlig hilsen
Ruben Andersen-Hoel, præst i Vanløse Frikirke og ansvarlig for Hybrid
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