Skal din menighed blive endnu bedre til
mission og discipelskab
Vision
At se evangeliet forkyndt og Gudsrige udfoldet i Danmark. Det sker ved at Danmarks
kirker og kristne organisationer målrettet arbejder med deres missionale udfordringer. At
se menigheder skabe en missional og discipelskabende kultur. Jo flere steder, hvor det
“missionale virus” spredes, desto bedre!
Hvordan?
I Kirke Planter Net arbejder vi hovedsageligt ud fra læringsnetværk. Dette er 2-årige
processer, hvor menighederne som udgangspunkt deltager med en teamleder, et fast
teammedlem samt et roterende medlem. Mange menigheder har derudover valgt at
udnytte muligheden for at købe flere pladser, og på den måde involvere og uddanne flere
af deres ledere. Forløbet består af on-site coaching, teamlederdage og fire samlinger,
hvor menighederne får input og inspiration, netværker og udveksler erfaringer. Hver af
disse samlinger løber over tre dage, hvor hver dag har en overskrift:
Dag 1: 'Hvad er?'
Ved at bruge forskellige værktøjer analyserer hvert team sin kirke/organisation,
hvorefter de præsenterer den for de andre deltagere. I denne proces udfordres de til at se
styrker og svagheder ved de benyttede modeller.
Dag 2: 'Hvad kunne ske?'
Herefter åbnes mulighederne op ved at invitere ledere og organisationer til at dele, hvordan de
har vundet lignende nøglekampe og inspiration. Disse input kommer både fra deltagerne selv
samt konsulenter og andre fra erhvervslivet. Målet med dette er at udfordre de eksisterende
ideer samt introducere nye måder at håndtere missionale udfordringer.
Dag 3: 'Hvad skal ske?'
På baggrund af de foregående dage sætter de forskellige teams målbare og opnåelige mål for
de næste 6 måneder, som de løbende vil blive holdt ansvarlige for. Dette er med til at sikre,
at deltagerne udnytter deres fulde potentiale.
Alt dette sker selvfølgelig med Gudsriget i fokus.
Principper
Vi er overbeviste om, at de bedste resultater opnås, hvis vi alle lærer af hinandens erfaringer, og
vi arbejder ud fra følgende principper
I har svarene
Læring fra hinanden og de bedste praktikere
Handling og målsætning
Under samlingerne indsamler vi alt materialet og lægger det ud, så deltagerne kan finde det igen.
Dette gælder både jeres arbejde og indhold i form af foredrag og oplæg. Materialet vil være at finde i
Login-menuen umiddelbart efter hver samling.
Til hver samling sender man et team af kirkens ledere på 3-4 personer, som arbejder intenst sammen
og bagefter også har en formidlingsopgave til resten af menigheden. Erfaringerne er gode og mange
menigheder har oplevet at blive bedre til at leve deres kald i mission og discipelskab ud.
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Hvad så nu?
Hvis I er interesserede i dette, vil vi gerne invitere til to workshops, hvor I kan tage af sted som et team
fra menigheden og teste, om det er den her vej, I skal gå. Datoerne for de to workshops er den
16.11.2012 i Aarhus og den 15.03.2013 i København. Workshoppen koster 595 kr. pr deltager.
Tilmelding kan ske til Sune Andersen, daglig leder af KPN: sune@kirkeplanternet.dk.
Hvis man er interesseret i det to årige læringsforløb, som starter til november, skal man kontakte Sune
Andersen: sune@kirkeplanternet.dk. Prisen er 17.995 pr år.
Eller tag fat i Thomas Willer, 2217 7340 eller Thomas@re-gen
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