Lederdag
9. maj 2015 kl. 9.00-16.45
”Vejen” – en bevidst vandring mod
et mål! (ApG 11,26)
Tema: Som leder må du være klædt

Info Lederdage er for alle til at blive opmuntret, udfordret og udrustet til tjenesten som leder i
menigheden. Dagen vil byde på undervisning om lederskab, om ledelse og ledelsesværktøjer. Der
vil blive mulighed for at udveksle erfaringer med andre, som står i en lignende tjeneste. Derudover
vil der selvfølgelig være hyggetid.
For alle med en ledertjeneste i kirken (klynge-, team-, celleledere osv.) – eller som ønsker
lederudrustning. Lederdagen bliver afholdt i kirkens lokaler og er gratis at deltage i.
For tilmelding tryk her eller find linket på www.aarhusbykirke.dk. Senest d. 6/5.

Tema: Som leder må du være klædt godt på!

godt på!
Program
9.00
9.30
9.40

10.15

10.45
11.00

12.00

Morgenkaffe med rundstykke m.m.
Velkomst v/ Olsen
At stå i en åndelig tjeneste – bibelsk eksempel (Paulus)
v/ Daniel Lind
Bibelundervisning og refleksion ved bordene
Hvad rører der sig i Aarhus Bykirke for tiden?
– info til ledere v/ Olsen m.fl.
I den senere tid har menighedsråd og stab arbejdet med
flere konkrete forhold og strategier for kirkens liv og
fremtid. Dem vil vi gerne orientere om og drøfte i plenum.
Pause
Udfordring som leder: Tillidsskabende ledelse v/ Olsen
Inspiration, faglighed og sammenhæng til at lede kan man
få af teorier og modeller – for ledelse er også et håndværk.
Men ledelse uden tillid eller menneskelig empati og erfaring
resulterer ofte i dårlig ledelse. Vi vil fokusere på, hvad der
kendetegner tillidsvækkende ledelse, og hvordan vi kan
være en god leder for andre.
Frokost og hygge-samvær

13.00

13.55
14.10

15.00
15.20

16.20

Udfordring som leder: At drage omsorg for sig selv
v/ sognepræst Flemming Baatz Kristensen
Oplæg om at se vigtigheden af selv at have et åndeligt liv, at have en
balance mellem arbejde og hvile, at være opmærksom på belastning
ved et for stort arbejdspres i forhold til relationer (familie og venner)
osv. Tid til spørgsmål og fælles samtale.
Pause
Udfordring som leder: Lederskabets skyggesider
v/ sømandsmissionær Jørgen B. Knudsen
Oplæg om, hvordan fristelse, magtmisbrug, synd osv. spiller ind på
tjenesten som leder samt refleksion om, hvordan man får lavet regler
og retningslinjer for sig selv og hinanden, som modvirker fristelser,
og hvordan man får etableret de nødvendige checks and balances,
der sætter grænser for magten. Samtale på tomandshånd.
Kaffepause
ERFA
Opdelt i klyngeledelse og teamledelse: Anledning til at dele glæder,
udfordringer, frustrationer, muligheder samt respondere til hinanden.
Afrunding på dagen med fokus på lederens eget forhold til Jesus
v/ Daniel Lind
BØN – for os selv, vores medledere, team m.v.

Kommende lederdage i 2015:



lørdag den 26. sept. kl. 9-16.30 – tilmelding senest 23. september (gratis deltagelse)
mandag den 23. nov. kl. 17.30-22.30 – tilmelding senest 19. november (gratis deltagelse)

