Undervejs m.fl.
Kirke på vej inviterer til praksisnetværket
Undervejs m.fl.
Vi vil træde nye skridt sammen med flere
4 seminarer,
en studietur
fra juni 2018 til august 2019

Længes du efter at være i et fællesskab, hvor man åbent kan dele
tro med hinanden? Hvor man støtter og udfordrer hinanden i at
fordybe sig i troen, og hvor man sammen øver sig i at være en
kristen i det daglige liv?
Drømmer du om at se dit sogn blive styrket i tro og fællesskab?
Længes du efter et sogn med mangfoldighed af fællesskaber,
som mødes og deler tro og liv?
Så er praksisnetværket “Undervejs m.fl.” måske noget for dig. Vi
vil sammen lære at opbygge mindre fællesskaber, hvor man i en
tryg og åben atmosfære kan vænne sig til at tale mere umiddelbart om sin tro og Gudsforhold.

Forløbet:
Forløbet strækker sig over et år, hvor man mødes på tre seminarer, en udenlandsrejse og et afsluttende seminar med alle følgegrupperne. Imellem hver
seminar er der to mentorbesøg med henblik på støtte og sparring på den
lokale følgegruppe.
Udover at deltage på seminarerne afholdes der lokalt en “følgegruppe”
med 3-4 deltagere fra sognet. Der vil i tiden op til tilmeldingsfristen være
mulighed at få besøg af ledere fra “Undervejs m.fl.” som vil yde hjælp og
sparring med at finde deltagere til “følgegruppen”.

Hvad får kirken ud af det?

Det praktiske:

-

Det er et krav, at der deltager to fra hvert sogn. Det kan være en præst, kirkekulturmedarbejder, menighedrådsmedlem eller frivillig leder i kirken. Derudover skal der findes 3-4 fra sognet, som er nysgerrige på den kristne tro
og som har tid og lyst til at deltage i “følgegruppen”, Gruppen mødes hver 14.dag i det pågældende år. Prisen
pr. sogn er 16.000 kr., som dækker udgifterne for to deltagere til seminarholdere fra ind-og udland, materialer,
kost og logi, studietur samt festmåltid. Der kan betales af to rater. Tilmeldingsfrist er torsdag 5. april 2018.

netværk med andre sogne
ny inspiration til de deltagende
mentorforløb og sparring på ny praksis
inspiration og redskaber til at lede frivillige
udrustning af frivillige ledere i den lokale kirke

Formålet:
Vi vil danne et netværk af præster og ledere i kirken som får inspiration og redskaber til at lede en
“følgegruppe”, som består af frivillige fra sognet. Vi
vil sætte fokus på, hvordan man leder en mangfoldighed af fællesskaber gennem udrustning af ledere i
det at lytte til Gud, til mennesker og at handle på det
sammen med andre.

1. seminar:
Studietur udlandet:
2. seminar:
3. seminar:

1. - 2. juni 2018:
4. - 7. oktober 2018
4. - 5. januar 2019:
5. - 6. april 2019:

Følgeskab
“Forbundet med Gud”
Lederskab
Troskab

Afsluttende seminar og festmåltid for alle (også de lokale følgegrupper):
24. august 2019 kl. 10.00 - 15.00.
Alle seminarer finder sted fra fredag kl. 17.00 til lørdag kl.17.00 på
Emmaus galleri og kursuscenter, Højskolevej 9, 4690 Haslev.

Kirke på Vej er et initiativ i Roskilde Stift, som er inspireret
af ligende netværk omkring i verden som Fresh Expression
of Church fra England.
www.kirkvej.dk Facebook: Kirke på vej
Kontaktperson: Peter Tingleff,
		
peter@kirkepaavej.dk, • 61615240

Produktion: Fila Offset ApS • lars@filaoffset.dk

”Kirke på Vej” står bag Undervejs m.fl. og har tidligere
afholdt praksisnetværket Undervejs. Formålet var at afprøve
forskellige praksisser og tilgange til det at lytte til mennesker, til lokalmiljøet og til Gud og på baggrund af det lave
mindre lokale eksperimenter.

