07-10-2014

Lederdag

i Aarhus Bykirke
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Program for dagen
• 9.00-9.20: Morgenkaffe
• 9.20-10.00: Præsentation:
• ”lederudrustning og lederidentitet i Aarhus Bykirke” v/ Olsen
• ”lederspor – om lederrolle og lederforståelse i kirkens mangfoldige liv” v/ Daniel Lind
• coaching + om hjemmeside, ressourcer m.v.
• 10.00-10.10: Pause
• 10.10-11.00: ”Åndeligt discipelskab – ved at se på Jesus” v/ Olsen
• 11.00-11.15: Pause
• 11.15-12.00: ”Åndelig ledelse – at være sendt af Gud” v/ Daniel Lind
• 12.00-13.00: Frokost
• 13.00-14.00: Værktøjs-emner:
• ”om at være leder og/eller koordinator?” v/ Daniel Lind
• ”om godt samspil i et team” v/ Esben Aabenhus
• 14.00-15.00: ERFA – ledermedvandring i grupper
• 15.00-15.30: Pause
• 15.30-16.30: ERFA – ledermedvandring i grupper
• 16.30-17.00: Bøn og bibelmeditation v/ Lasse Iversen og afrunding v/ præster
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Præsentation
• Lederudrustning og lederidentitet i Aarhus Bykirke
• Lederspor – om lederrolle og lederforståelse i
kirkens mangfoldige liv
• Coaching
• Hjemmeside, ressourcer m.v.

Perspektiv for lederudrustning
• Koncept for 1 år - ”lederdage” + læring, erfaring,
tjeneste, samarbejde …
• Menighedens forskellige tjenester og ledere
samles fælles (indhold, retning, sparring m.v.)
• Præster og menighed(sledere) mødes om ‘ledelse’
• Hjælp til at være leder – åndeligt, tage ansvar m.v.
(og styrkes i denne tjeneste)
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Perspektiv for lederudrustning
Kurser, konferencer,
Praksis/tjeneste
uddannelse osv.
(eksternt)
Kristen praksis/vidne
Coaching,
(mission – evangelisaLederdage
tion, diakoni)
medvandring
Undervisning,
kurser, litteratur,
fordybelse m.v.
(internt)

Personligt gudsliv
(bøn, bibel, gudstjeneste, fællesskab)

Åndelig modning
(sjælesorg, samtaler,
skriftemål)

Lederidentitet
•op – ind – ud
•lære – liv – mission
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Lederidentitet – ”Vejen”
ApG 11,22-26:
”Rygtet om dem kom menigheden i Jerusalem for øre, og
de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dertil og
erfarede Guds nåde, blev han glad og formanede alle til
at holde sig til Herren med beslutsomt hjerte. For han var
en god mand, fyldt af Helligånd og tro. Og en stor skare
blev vundet for Herren.

Lederidentitet – ”Vejen”
ApG 11,22-26:
”Barnabas tog så af sted til Tarsus for at opsøge Saulus,
og da han havde fundet ham, tog han ham med til
Antiokia; og så var de sammen et helt år i menigheden og
underviste en stor skare. Og det var i Antiokia, at man
første gang kaldte disciplene kristne.”
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Lederidentitet – ”Vejen”
•Fra at være kaldet disciple til at kaldes kristne
(ligne Kristus / efterligne Kristus)
•Kendt som dem, der er ‘vejen’ (går på vejen,
viser vejen, går ad vejen mod et mål)
•Vejen – en bevidst vandring mod et mål
•”Det handler om at være på vejen ikke om at
være kommet frem” (Erling Rimehauge)

LEDELSE

regelbaseret

kravstillende
afslappet
faderlig

motiverende
moderlig
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Coaching
• Klynger/klyngeledelse ved coachingteam (Daniel)
• Celler/celleledere ved CelleLederForum (Mathias +
Olsen)
• Tjenesteteams, arbejdsgrupper m.v. (præsterne)
• Stab og menighedsråd
+
Fokus på frivillighed (koordinering, trivsel, headhunter)

Hjemmeside, ressourcer m.v.
• Materialer
• undervisning
(slides), lydfiler,
video, links, osv.
• blogs m.v.
• Kursusprogram …
• Andet? (forslag)
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