
VELKOMMEN TIL
MENIGHETSSKOLEN

Modul 1 i Narvik misjonskirke
1 . - 2. november 2019



Velkommen til Menighetsskolen! 
Misjonskirken Norges verdier er: rotfestet, raus og relevant. Dette ønsker vi at 
skal kjennetegne våre misjonskirker. I Menighetsskolen snakker vi om «sunne 
og misjonale menigheter». Det er menigheter som både er rotfestet, rause og 
relevante for det lokalsamfunnet de er en del av. Tre viktige spørsmål som går 
igjen gjennom Menighetsskolen er: 

Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvem er våre naboer?

For alle menigheter vil fremtiden komme, men de må bestemme seg for hvilken 
rolle de vil spille for å skape den. Menighetsskolen kjennetegnes derfor av man-
ge gode samtaler i grupper.  

Menighetsskolen er ikke en rask løsning, men en reise. Den består derfor av tre 
moduler, som arrangeres med omtrent et halvt års mellomrom.  Mellom disse 
modulene arbeider menigheten med fornyelses- og vekstarbeid lokalt.

Modul 1:  Fakta (1. - 2.november 2019)
I Menighetsskolen opererer vi med fire ulike typer menigheter:  ”Sunne og misjo-
nale”, ”stabile”, ”stagnerte” og ”i faresonen”. I den første modulen bruker vi en del 
tid på å hjelpe menigheten til å tenke gjennom hvor de befinner seg, for å få et 
realistisk bilde av egen virkelighet.

Modul 2: Forandring (17. - 18. april 2020)
«Det eneste som er kommet for å bli, er forandring». Hva trenger vi å endre i 
menigheten vår? Hvilke endringer må til for at vi i større grad kan være relevante 
for lokalsamfunnet? Hvordan kan vi gjennomføre endringer på en god måte? 

Modul 3: Frukt (Høsten 2020 )
I modul 3 spør vi: Hvor er vi nå? Hvor vil Gud at vi skal gå? Hvordan samarbeider 
vi med Guds Ånd for å komme dit? Denne modulen er starten på det som blir 
menighetens arbeid med en konkret plan for tiden som ligger foran.

”Menighetsskolen er ikke en rask løsning, men en reise.”



Disse underviser:

Program Modul 1

Kjell Birkeland  
menighetsrådgiver Misjonskirken Norge

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen  
menighetsrådgiver Misjonskirken Norge

Asle Mathisen  
pastor Misjonskirken Nesodden

Fredag 1. november

18.00-18.30 Åpning, lovsang og bønn
18.30-19.45 Menighetsskolen: Hvorfor?
  Balkongsamtalen
  12 tegn på sunne og misjonale menigheter
19.45-20.15 Pause med servering
20.15-21.15 4 typer  menigheter
21.15-22.00 Hvor er vi?

Lørdag 2. november

10.00-11.00 Bibelsamtale, lovsang og bønn
11.00-11.30 Strategier for de 4 typer menigheter
11.30-11.45 Pause
11.45-1230 Kjerneverdier for vitalitet
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 To typer ledere. Katalysatorer og stabilisatorer
14.00-14.45 Kaffe/kake + gruppearbeid. Plenum.
15.00-1545 Vekstteamets oppgaver
15.45-16.15 Avslutning. Utsendelse og forbønn



Menighetsskolen er en del av Misjonskirken Norges 
satsing på menighetsutvikling. 

Dette er ikke en lederskole, men en MENIGHETSSKOLE, 
åpen for alle i Narvik misjonskirke. Vi håper at så mange som 

mulig har mulighet til å bli med!

Tid:  1. - 2. november 2019
Sted:  Narvik misjonskirke
Pris:    200,- per deltaker. (Dekker materiell, 
    servering fredag, lunch lørdag, samt 
    kaffe, te og frukt i pausene)

Påmelding til Christian Senning Andersen via 
e-post christian@senningandersen.no eller 
telefon 95174662.




