Væksthus

– For bibel, liv og lederskab

Workshop

God kommunikation

temadag

Det største til de mindste

Lederskole
Opstart af nyt hold

NY SÆSON MED RELEVANT UNDERVISNING,
TEMADAGE OG WORKSHOPS
Vi vil lære nordjyderne at læse og leve med Bibelen, så evangeliet bliver
til et grundlag og en inspiration for hverdags- og arbejdsliv. Bibelen er
den vigtigste fortælling om hvem vi er, og den fortælling skal finde vej
fra hoved og hjertet til mund, hænder og handling. Derfor tilbyder
Væksthuset kvalificeret undervisning som udruster den enkelte til
discipelliv og lederskab.
I foråret 2014 byder Væksthuset på et nyt spændende program med
både temadag, workshop og opstart af nyt lederskolehold. Vi sætter
fokus på familiens ansvar for at giver troen videre til næste generation,
og udrustning til opgaven. Workshop om god kommunikation, og hvordan du bliver bedre til at formidle dit budskab som leder eller forkynder.
Væksthuset er et fælleskirkeligt samarbejde mellem Apostolsk Kirke,
Bethaniakirken, Bethelkirken, og MOSAIK.
Tilmelding til Væksthusets kurser sker via www.vaeksthus.info
Velkommen til en ny sæson med Væksthuset
Daglig leder Henrik Holmgaard

workshop
Hanne Dalsgaard er
uddannet fra Det Jyske
Musikkonservatorium, med stor
scene- og performanceerfaring.
Igennem 10 år har Hanne
opbygget stor erfaring
med at coache og udvikle
kommunikationskompetencerne
hos medarbejdere og ledere i alt
lige fra virksomheden Vestas til
præster og ledere i kirker i både
ind- og udland. Læs mere om
Hanne Dalsgaard på
www.captivator.dk

God kommunikation
I kirken, på arbejdspladsen og i foreningsarbejdet står mange med opgaver der kræver gode
kommunikationsevner. Udfordringen er, at det ikke altid er nok kun at have forberedt indholdet grundigt. Indimellem kan vi som formidlere komme til at stå i vejen for det budskab som
vi ønsker at få igennem. Autencitet, tillid og gennemslagskraft kan udvikles igennem spejling
og sparring på den adfærd vi har, når vi står foran en forsamling. Denne workshop henvender sig til dig som i dit arbejdsliv eller i forenings- eller menighedsliv, bruger tid på kommunikation og gerne vil udvikle dine evner. Få større gennemslagskraft, find din personlige
kommnukationsstil og skab tillid og formidl dit budskab med autencitet.

p r a k t i s k in f o

Dato Lørdag d. 8. feb. kl. 9.00 -12.00
Sted 	Bethaniakirken, Dag Hammar
skjöldsgade 2, 9000 Aalborg
Pris 	100 kr.
Tilmelding på www.vaeksthus.info

TEMADAG

Det største
til de mindste
- Temadag om at give troen videre til næste generation i familielivet.
”Vi tror, at det er en enhver forældres vigtigste opgave, og ansvar at leve et liv, så børnene
kan følge efter og lære hvad det betyder at være discipel af Jesus og udleve det i praksis” .
80 % af dem som kommer til tro, gør det inden de fylder 22 år. Derfor er det vigtigt at vi
sætter fokus på hvordan vi giver troen videre til næste generation.
Discipelskab er ikke kun en opgave for menigheden eller børnekirken. Stedet for discipelskab
er familie og ansvaret ligger hos forældrene. Udfordringen er, at vi ikke altid oplever at være
udrustet til opgaven med at give troen videre, og derfor overlader vi det til kirken som “institution”. Derfor inviterer vi til en dag hvor du bliver klædt på til at disciple næste generation
af børn og unge omkring dit spisebord.
Vi har inviteret Viggo Clausen fra “levende tro” i Norge, fordi han har en vision om at se en
“slidstærk” hverdagstro hos børn og unge, og en passion for hvordan hjemmene bliver det
vigtige sted, hvor vi kan modellere og praktisere tro. Ligeledes hvordan menigheden kan
være en udrustende og støttende struktur for trosliv i familien, i hverdagen og hvordan vi
når børn og unge uden for vores egne familier og menigheder.

Viggo Klausen er nordmand, har en baggrund som
evangelist og familiepastor, og arbejder for det
norske missionsforbund med at udruste familier og
menigheder til at skabe en missional og disciplende
kultur. Læs mere om Viggo Klausen og levende tro
på www.levendetro.no

p r a k t i s k in f o

Dato Lør. d. 1. marts kl. 9.00- 15.00
Sted	Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14, 9000 Aalborg
Pris	100 kr. inkl. morgenkaffe og
frokost
Tilmelding på www.vaeksthus.info

Lederskole
Væksthusets lederskole er et to-årigt læringsforløb for dig som arbejder som frivillig leder i menigheden eller har ledelsesansvar på din arbejdsplads, og gerne vil dygtiggøre dig i lederskab med et
kristent værdigrundlag. Undervisningsforløbet er tilrettelagt med 8 lørdage fordelt over to år, og har
form, som et “loop”, der gentages hvert andet år. Lederskoleforløbet er inddelt i tre fokusområder
som stiller skarpt på at udvikle lederens kald, karakter og kompetencer.
Undervisningen er tilrettelagt således at fokus ligger på at udvikle selv- og teamledelse udfra bibelske
principper og med konkrete ledelsesværktøjer som mål. De otte samlinger vil være en kombination af
undervisning og procestid i mindre grupper. I grupperne arbejdes der med, hvordan lederskab i teorien omsættes til praksis i forhold til de konkrete udfordringer vi møder i kirke- og arbejdsliv. Til hver
kursuslørdag vil der være et pensum af bøger og artikler, som det forventes bliver læst, som forberedelse til undervisningen. Det forventes ligeledes, at du er aktiv i en lokal menighed, deltager på alle
otte kursusdage og er tilknyttet en mentor efter eget valg under forløbet.

p r a k t i s k in f o

TID: KL. 9.30-15.00 følgende lørdage:
2014: 8/3 + 3/5 + 6/9 + 22/11
2015: 7/3 + 2/5 + 5/9 + 21/11
PRIS: 2000,-for to år, inkl. undervisning,
materialer og forplejning.

Flere menigheder giver økonomisk tilskud
til Lederskolen. Så tal med lederskabet i din
lokalmenighed inden tilmelding.
Tilmelding sker via væksthuset hjemmeside
www.vaeksthus.info, og efter forudgående
aftale med din lokale menighed.

Hvis du har spørgsmål til lederskolen kan
du kontakte Henrik Holmgaard, som er
dagligleder i Væksthuset.
Mail: henrikholmgaard@gmail.com

Inspirationsaftner for børnemedarbejdere
Er du medarbejder i en børneklub eller en børnekirke?
Kom og få inspiration, relevant undervisning, lege
og kreative idéer til dit arbejde med børn.
I Aalborg holder vi seks inspirationsaftner om året.
Se www.bornogtro.dk eller kontakt Maj Højgaard
og få tilsendt program maj@bornogtro.dk / 28 21 04 71
Arrangør: Børn og tro

OVERNATNING

Et moderne og professionelt hotel med holdning.
Vi prioriterer nærvær og det personlige møde.

www.nygaardgrafisk.dk

Se mere på www.hotel-aalborg.com

