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Bakgrunn 

  
FOKUS bygger på Leading Your Church Into Growth  

 

Et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20 år, og 

som har stimulert vanlige folkekirkemenigheter til vekst.  

  
http://www.leadingyourchurchintogrowth.org.uk/ 
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Fokus er et kurs over 3 dager: 

 

 
 Undervisning og refleksjon, alene og i grupper  

 Å prioritere det som fører til utvikling og vekst  

  Hjelp til å avklare de neste skrittene 

  At det lokale teamet ser mulighetene i sin 

sammenheng og tar ansvar for å gjennomføre de 

neste skrittene 

 

26.08.2014 FOKUS – muligheter i lokalmenigheten 



 

Veier til vekst  

 

 

 

 FORVENTNING 

 MØTEPUNKTER I NÆRMILJØET 

 BUDSKAP 

 INVITASJON 

 

Gud skaper muligheter – vi må bruke dem! 
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Målgruppe: 

 

 
  Stab og frivillige medarbeidere  

 

  Menigheter i Den norske kirke, på bedehus og i 

andre kirkesamfunn 
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I løpet av kurset vektlegger vi: 

 

 

 

En rytme av gudstjenesteliv og bønn  

Livsnære fortellinger om nedturer og oppturer i lokalt menighetsliv  

Bibelske eksempler som viser hvordan Gud har ledet gjennom historien  

Å være ærlige uten å bli nedtrykte  

Å prioritere det som fører til utvikling og vekst  

At det lokale teamet ser mulighetene i sin sammenheng og tar ansvar for å 

gjennomføre de neste skrittene 
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INNHOLD:  

 

 

 

 

1. Kontekst - Hvor er vi? Hvor vil vi? 

2. Vekst - positivt lederskap i menighetsutvikling 

3. Plan – strategi for utvikling og vekst, og det første skrittet  

4. Kultur – bygge fellesskap gjennom invitasjon, velkomst og gjestfrihet  

5. Oppdrag – dele evangeliet i nærvær, handling og ord, lokalt og globalt 

6.  Vandring – vokse som Jesu etterfølgere  

7. Hjertet – lokalt gudstjenesteliv 

8. Neste skritt for deg og menigheten. 

  

Utsendelsesgudstjeneste 
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Det handler mer om å 

oppdage hva som hindrer 

vekst enn å finne på noe nytt. 
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Kirken står midt i mange spennende og 

utfordrende endringsprosesser med 

gudstjeneste, trosopplæring, diakoni, 

kirkemusikk og strukturer.  

FOKUS gir hjelp til å bruke disse mulighetene 

til å skape vekst. 


