Lederdag
Aarhus Bykirke
Lørdag den 9. maj 2015
”Vejen” – en bevidst vandring mod et mål! (ApG 11,26)
Tema: Som leder må du være klædt godt på!
13.00-13.55: Udfordring som leder: At drage omsorg for sig
selv
Tak for indbydelsen.
Oplæg om at:





se vigtigheden af selv at have et åndeligt liv
have en balance mellem arbejde og hvile
være opmærksom på belastning ved et for stort arbejdspres i forhold til relationer (familie og
venner) osv
tid til spørgsmål og fælles samtale

Jeg siger noget først i ca. en halv time og så har vi en halv time til samtale med hinanden om det,
jeg har sagt: Kommentarer, spørgsmål, byd ind og udfordre mig alt det, I vil.

Indledning


De fleste af jer er frivillige i Bykirken og har en opgave, andre en lønnet stilling, som det
gælder om at udøve så godt som muligt. Forskellige krav og forventninger alt efter omfang
og ansættelse.



Alle, der har en tjeneste, opgave i menighede er leder inden for sit felt. Mere eller mindre.



Sag: Tage ansvar for sin tjeneste, sin betroede opgave, være ansvarlig over for Gud,
mennesker, sig selv.



At drage omsorg for sig selv. Tage ansvar for det! Lede sig selv. Der er ikke andre til det.
Du har ansvaret for det. Klæd dig godt på. God ting: Gælder alt i livet og hele livet og er
vejen til et godt liv.



”Læg mærke til hvordan det går jer”



Identitet



Integritet. Sprækker mellem det indre og det ydre (Magnus Malm: ”Vejvisere”)
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Vejen indefra og ud

I.At have et åndeligt liv når man har ansvar betroet.



Indersiden. Vandringen med Gud. Relationen til dig selv.
Spørgsmål til mit indre liv:
a) Hvordan har jeg det? Vær ærlig og præcis. Spejlet.
b) Hvor vil jeg gerne hen? Vinduet. Hvor vil jeg gerne hen …

c) Hvad gør jeg ved det?
1. Hvad er jeg glad for i mit liv som menneske nu?
2. Hvad bekymrer mig som menneske?
3. Hvad er godt i mit kristenliv og min konkrete tjeneste?
4. Hvad er skidt i mit kristenliv og min konkrete tjeneste?
5. Hvad trænger jeg for egen del til i min sammenhæng?


Leve åbent med Gud, ærlighed



Find dig en samtalepartner. sjælesørger, mentor, vejleder, skriftefar. En, du giver taleret i dit
liv. En formel ordning med regelmæssige samtaler. Når du må aflyse, så find hurtigt en ny
tid og vær ærlig.



Det personlige skriftmål



Lev i boden og lovsangen, balance



et liv i nådens midler, Guds indstiftelser og vitaminer



Bøn og Lectio divina. «I lænestolen»



”Øvelser i livsmod, livslyst, selvbesindelse og i at vandre med Gud”



At se ind i Gud og forstå alt ud fra Den Treenige Gud som er Kærlighed og se alt i lys af
Ham: dig selv, den anden ligesom mig og ligeså meget som mig, hverken mere eller mindre,
livet…
1. Jeg er skabt i Guds billede, har værdi
2. Jeg en forvalter
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3.
4.
5.
6.
7.

Jeg en kristen
Jeg en synder, som er benådet og elsket
Jeg er befriet til at leve
Gud har noget for med mit liv
Han har udrustet mig med naturgaver, nådegaver



Vor afmagt og Guds kraftfelt



Vor afmagt og vore evner, naturgaver, nådegaver

 Spændingen mellem ’alt afhænger af Gud’ og ’alt afhænger af os’
II. Balancen mellem arbejde og hvile


Arbejdes skal der, ikke for doven og ikke for forsigtig, vilje til at brænde og slide sig ud,



men da du skal holde længe, skal du også hvile og passe på med usund stress. Meget arbejde
er ok, for meget kun en kort tid og SKAL derefter stoppes, så du arbejder mere normalt.



Det ’delte’ lederskab mellem arbejde/frivillig tjeneste kæreste/ægtefælle/venner i
relationerne.



Perspektiver. Ideer til struktur. Ugeskema, månedsskema, årsskema: give tid til dig selv,
dine nære relationer, tjenesten/ledelsen:



Over for ideer til nye aktiviteter: Hvorfor skal vi gøre det og det! Begrund det!



Hvem gør hvad? Er der ikke nogen, der vil gå med, så skrot det, de beder om, eller du selv
synes. Vent til en anden tid. Hav ikke dårlig samvittighed.

Balancen i en leders liv


En ret balance i en leders liv (meget fra Knud Jørgensen)
Hvile
Stilhed i Gud
Afkobling
Afspænding
Opladning
Meditativt liv
At bare være til
Evangelium

Arbejde/(aktivitet
Engagement i verden
Aktivitet
Anspændelse
Udadtil agerende liv
Givende holdning
At være virksom
Formaning
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Punkter til yderligere fordybelse og overvejelse (udvikler ovenstående og
rummer lidt bonusstof)
Dybde i tjenesten – dybde i livet – inde bagved







modvirke overfladiskhed, ansvarsløshed
møde mig selv
møde det andet menneske
møde livet
møde Gud
ingen genveje, kun omveje …

At kende Guds veje





erfaringer fra livet med Gud over en åben bibel
en hjælp til at forstå os selv og andre på og en hjælp til hvordan vi skal forholde os selv og
gøre
”Det blændende mørke” (Owe Wikström, forlaget Anis).
De syv stadier på Vejen
1. Savnet – Gud anes
2. Forsmagen – Gud lever
3. Opgørelsen – Gud kræver
4. Nåden – Gud skænker
5. Natten – Gud skjuler sig
6. Lyset – Gud blænder
7. Vandringen – Gud følger

At kende sit liv´


Gunnar Elstad: Mit liv

At tage ansvar for sit eget liv


Bill Hybells ti punkter (fra ”Courageous Leadership”) til overvejelse med mine tilføjelser.
Hvis du ikke lever i selvlederskab, lider andre under det. 1 Sam 30,6.
1. Er jeg sikker på mit kald? Vær bevidst om dit kald. Hvad er det jeg skal? Giver
profil og styrke. Har Gud kaldet mig, giver han mig også gave og kraft.
2. Er min vision for fremtiden tydelig? Få en klar vision. For dig selv og for det
arbejde, du står i. Klar, tydelig, præcis.
3. Er min passion glødende? Folk vil følge mennesker, der brænder. Hvem er
ansvarlig for mit watt i mit liv? Det er dit job at sørge for batterierne. Villighed
til at brænde, være engageret, helhjertet.
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4. Udvikler jeg mine gaver? Du må kende dine åndelige gaver og udvikle dem så.
Ingen kan gøre det for dig, det er dit job.
5. Er min karakter underordnet Kristus? Integritet, karakter. Spørg dig selv hver
dag. Ransagelse, skrifte, møde skyggesiden…
6. Er mit hovmod kuet? 1 Pet. 5,5. Gud er i opposition til den arrogante. Være
ydmyg i Ånden. Ånden blæser gennem den ydmyge. Hvad oplever dine
medarbejdere?
7.

Besejrer jeg frygten? Lad ikke frygt regere dig i dit arbejde. Frygt og
manglende mod hæmmer tjenesten. Overvinde frygten for nederlag. Selv om
du frygter, står solen op i morgen, livet er stadig ok. Den hellige apati.

8. Undergraves mit lederskab af mine indre problemer? Sårene berører vor
tjeneste – på godt og på ondt. Gøre noget ved sårene, ellers betaler alle
omkring dig for dine sår. Adresser dem! Sæt navn på dem!
9. Har jeg et holdbart tempo? Fare: løbe I et tempo, man ikke kan klare. Hvis du
løber for stærkt, sker der underlige ting med dit hjerte. Et højt tempo
ødelægger Guds værk i mit liv. Tid til … at leve et disciplineret liv. At standse
i tide på dagen.
10. Øger min kærlighed til Gud og mennesker?
”Det spiller ingen rolle hvor mange point det lykkes for dig at få i periferien, hvis ikke du er stærk i
centrum” (Bill Hybells).
Erfaren mand er god at gæste og hans bøger har givet mig meget,
Læs også af Bill Hybells: ”Enkelt” og en bog om når Gud hvisker til os. Jeg har ikke den præcise
titel hos mig.
Tag hvert år på GLS sidst i oktober måned, to dage i København eller Aarhus!
Flemming Baatz Kristensen
Strandvejen 114,
8000 Århus C
86 14 35 80
fbk@km.dk
www.sctpauls.dk

