Blir du med på Misjonal Menighet?
De neste 13 månedene skal Credo gjennom et spennende prosjekt kalt
Misjonal menighet. I løpet av disse månedene vil vi i fellesskap kartlegge
hvilke nådegaver som finnes i menigheten, dele vitnesbyrd om hvordan vi
kom til tro; kartlegge våre nettverk og få noen nyttige verktøy i hvordan vi
kan dele troen med andre. Har du lyst til å ta denne utfordringen sammen
med oss? Du har mulighet for å melde deg på helt frem til kursstart
11.februar.

Hvorfor valgte vi å bli med på dette prosjektet?
1. Vi erkjenner at det er altfor mange mennesker som ikke kjenner Jesus i
byen vår. Noen av disse menneskene er vi i berøring med der vi bor, jobber,
studerer, trener eller ferdes gjennom uken. Jesus har gitt oss en stående ordre i
å gjøre alle mennesker til hans disipler. Oppdraget gjelder også Credo.
2. Skal vi lykkes i å nå dem, trenger vi Åndens kraft og utrustning, Guds
ledelse og visdom, samt Kristi kjærlighet og sinnelag.
3. Som en ny menighet har vi et godt utgangspunkt for at fokuset på å nå nye
mennesker med Jesus kan bli noe av vår viktigste identitet. Vi vil at det skal
prege hele vår virksomhet, og ha høyeste prioritet i våre planer og gjøremål.
4. I den forbindelse tror vi at det å få en større bevisstgjøring om hvilke gaver
Gud har gitt oss; lære hvordan Gud har skrevet seg inn i vår egen historie, samt
avdekke hvor mange mennesker vi omgås til daglig, er viktige ressurser som
hjelper oss å nå dette målet.
5. Sentrale ledere i Frikirken har uttrykt at de har tro på at vår menighet vil
være godt egnet for dette prosjektet. I tillegg har vår mentor gjennom 1 ½ år,
Øivind Augland, gitt de sterkeste anbefalinger av prosjektet, og mener at det vil
kunne ha avgjørende betydning så vi ikke skal miste vårt utadrettede fokus de
kommende året.

Plan for samlingene
Prosjektet går over 13 måneder, eller nesten 3 semestre. Det er to
fellessamlinger i halvåret, samt to gruppesamlinger. Gruppesamlingene
mellom undervisningene vil følge et eget samtaleopplegg og hjelpe oss til å
holde fokus og fremdriften oppe. Nærmere inneholdsdetaljer kommer på
første kurssamling. På alle undervisningssamlingene vil det i tillegg til
undervisere, være veileder eller coacher som vil hjelpe oss i prosessen.
Prosjektet følges opp i menigheten av en egen prosjektgruppe bestående av
Sigrun Vestbøstad, Håvard Eide, Raymond Thalseth, Bjørn Helland og Bjørn
Jellestad.

Dato

Samling

Tema

Søn 11.2.18
kl. 11,00-17.00

Undervisning 1

Kickoff. Våre talenter Jon Arne Nygård
taler på vår GT
og nådegaver.

Mars-april

1. gruppesamling

Lør 28.4.18
10.00-16.00

Undervisning 2

Mai- juni

2. gruppesamling

Søn 2.9.18
11.00-17.00

Undervisning 3

Sept- okt

3. gruppesamling

Lør 10.11.18
10.00-16.00

Undervisning 4

Nov – des

4. gruppesamling

Søn 20.1.19
11.00-17.00

Undervisning 5

Feb – mars

5. gruppesamling

Lør 23.3.19
10.00-16.00

Undervisning 6

Forkynn Guds Rike

Søn 24.3.

Avslutning

Feiring og avslutning
av prosjektet.

11.00-17.00

Vår troshistorie.

Velsigne andre

Ha fellesskap?

Møt behovene

Merknad

Arnfinn L. taler på GT

