Kirke på vej præsenterer praksisnetværket

UNDERVEJS

Lad os træde nye skridt
sammen.
Fire seminarer fra september ’16 til oktober ’17.
Plus studierejse til England.
www.kirkvej.dk

Længes du efter at kristendommen skal få mere
mening i almindelige danskeres hverdag? Er du
nysgerrig efter, hvordan vi kan møde de unge efter
konfirmationsalderen? Hvordan vi får kontakt med
de åndeligt søgende? Eller på hvad der er på færde,
når folk samles i byens forsamlingshus, bodega og
sportshal?
Er du ligesom os nysgerrige på spørgsmål som disse,
så er praksisnetværket Undervejs måske noget for
dig. Her får du mulighed for over en længere
periode at arbejde videre med sådanne
spørgsmål. Vi vil i dette netværk arbejde med
værktøjer til at lytte til mennesker og til at
opdage, hvordan Gud er tilstede i deres
liv – måske uden de selv har sat ord på det
endnu. Sammen vil vi støtte hinanden i det at
tage nye skridt.
Hvad nu hvis vores opgave som kirke ikke er at
opfinde nyt, men i stedet at opdage, hvad
Gud allerede gør omkring os og forme vores
måde at være kirke på efter det?
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et netværk af præster og
lægfolk, som afprøver forskellige
praksisser og tilgange til det at lytte
til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud,
og på baggrund af dette lave mindre
lokale eksperimenter.
Målet er, at der i løbet af forløbet
dannes forskellige former for fællesskaber blandt mennesker, som ikke
normalt bruger kirken særlig
meget.

Ved at være med i praksisnetværket vil kirken få
•
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netværk med andre sogne
ny inspiration til at være i kontakt med lokalmiljøet
mentorforløb med sparring på ny praksis
inspiration og redskaber til at danne nye former for fællesskaber
omkring liv og tro
større kontakt mellem kirke og sogn
større berøring med mennesker, der ikke bruger kirken så meget
i forvejen

Forløbet

Gode råd

Forløbet strækker sig over 18 måneder og
involverer fire seminarer, hvoraf to er med
overnatning samt en mindre studietur.
Mellem hvert seminar arbejder deltagerne
lokalt med ny praksis og refleksion. Man vil
i den periode få besøg af en person fra Kirke
på vej med henblik på støtte, opmuntring og
sparring på det lokale initiativ.

Det er en god ide på forhånd at overveje, hvilken gruppe mennesker eller
geografisk område, du særligt vil lytte
ind til i løbet af processen. Det vil have
betydning for, hvem du vil invitere med
på dit team, og det vil være med til at
fokusere jer under hele forløbet.
Som inspiration er her nogle eksempler:

Seminarerne vil handle om, hvordan man i
praksis kan lytte til mennesker og opdage
Guds tilstedeværelse i deres liv, og der gives
værktøjer til at omsætte det til handling.

Det

Unge efter konfirmationsalderen
fokus på at lytte ind til teenagere under
og efter konfirmationsalderen med henblik på sammen med dem at skabe
en måde at være fælles om tro og
liv på også efter konfirmationen.
Børnefamilier
Hvad er der på spil i børnefamilierne i dit område? Hvordan kan man lytte
til dem og skabe fællesskab om tro og
liv?
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Der skal
være mindst to deltagere fra hvert sogn. I alt kan
der være max. 30 deltagere, og
det forventes, at man prioriterer at
være med til det hele. Prisen er kr.
7.800,- pr. deltager, som dækker udgifter
til seminarholdere fra ind- og udland,
materialer, kost og logi samt studietur.
Tilmeldingsfristen er fredag
den 30 juni 2016. Tilmelding
på www.kirkvej.dk.
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Gospelmiljøet
Måske er der et gospelkor i området.
Hvad er det egentlig der sker, når almindelige mennesker, som normalt ikke går
i kirke, uge efter uge synger om troen
på Gud?
Et bestemt boligområde
Hvad mon folk tænker på i dette område? Og hvordan søger de efter meningen med livet? Det kunne være gamle
kontakter, tilflyttere, flygtninge, ældre,
plejehjemmet, en arbejdsplads,
en bodega. Det vigtige er, at det er et
område, der på en eller anden måde har
fanget din interesse.
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Datoer
1. seminar 2.-3. september 2016
Undervejs med Gud. Hvordan skaber vi rum til
at lytte til længsler?
Kirke på vej står bag
praksisnetværket Undervejs.
Kirke på vej er et initiativ i
Roskilde Stift. Vi er inspireret
af andre lignende netværk
rundt omkring i verden som
Fresh Expression of Church
fra England.
www.kirkvej.dk
Kontaktperson
Peter Tingleff
E-mail peter@kirkepaavej.dk
Tlf 6161 5240

2. seminar 11.-12. november 2016
Opdagelser på vejen. At se det Gud allerede
gør og følge ham i det.
Studietur til England 10.-13. marts 2017
Retræte og inspiration
3. seminar 24. juni 2017
Undervejs sammen. Hvordan skaber vi åbne
fællesskaber om tro?
4. seminar 7. oktober 2017
Vejen frem. Hvor er vejen frem?
Alle seminarer finder sted på Liselund Møde- og
Kursussted i Slagelse

