DET FINNES ULIKE SAMTALEFORMER
TIL BRUK FOR Å HJELPE LEDERE TIL Å
REFLEKTERE OVER EGEN PRAKSIS.
SJELESORGSAMTALEN handler dypest sett
om å gå et stykke av Guds vei sammen med
et annet menneske, for å snakke sant
om livet og troen.

MEDVANDRING er en gjensidig
og avtalt relasjon, der medvandreren
viser omsorg, støtter – og utfordrer
den andre.

MENTORING er en praksis der
samtalen gjerne handler om de
erfaringene den som veiledes har
med fra sin praksis. Hva – hvordan –
hvorfor – og hvordan går du videre,
kan være relevante spørsmål her.

Verktøykassen
VEILEDNINGS-VERKTØY AV ImF-UNG & ImF

PSYKOLOG. Det er også viktig å si at
noen ganger blir livet så vanskelig at
vi trenger profesjonell hjelp, f.eks å
snakke med lege eller psykolog.
INFO: Trenger du hjelp til å finne ut av
hvem som kan hjelpe, kan du ta kontakt
med ANNE NYVOLL FURNES.
Mobil: 993 51 033
E-post: anne.nyvoll.furnes@gmail.com

COACHING. Coaching er en metode for å veilede,

motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og
individuelt tilpassede råd og oppmuntring. Teknikken
brukes innen lederutvikling og administrasjon, og av profesjonelle coacher. Rådgivningsfri sone.

DISK. Persolog Personprofil. Et program som gir en adferdsanalyse for den enkelte, som gir grunnlag for refleksjoner rundt hvordan en kan utfordre seg selv på og jobbe
mer formålstjenlig og effektivt i møte med både oppgaver
og mennesker som en omgås. Verktøyet kan brukes inn
imot privat, jobb og menighets -sammenheng.

INFO: Kontakt pastor i bedehuskirken på Bryne.
THOMAS RAKE
Mobil: 958 47 851 E-post: thomas.rake@bedehuskirken.no
Futurum er en ledet prosess som skal hjelpe lokale bedehusarbeid å bevege seg fra der de er i dag til der Gud ønsker at de skal være i fremtiden. Bedehuskirken på Bryne
er vertskap, og skal gjøre sitt ytterste for å lede gjennom
en prosess som både setter i stand, driver deltakende
team videre og forhåpentligvis gjør at man kan se gode
frukter av arbeidet. Futurum er bygget opp som et læringsnettverk.

FUTURUM

INFO: Forsamlingskonsulent i Nordhordland indremisjon.
KAREN SOFIE AASEMYR
Mobil: 480 56 038 E-post: e-post ks.aasmyr@imf.no

NaMu - Norge er etablert i den hensikt å bidra til å utvikle
flere sunnere menigheter basert på bibelens ideal. Det
innebærer først og fremst å vitalisere eksisterende menigheter ved å hjelpe de å leve slik Gud har tenkt, men er også
ment å stimulere livskraftige menigheter til å etablere nye
menigheter og sogn. Virksomheten omfatter menighetsveiledning, kursvirksomhet, menighetsundersøkelser,
per-sonlig veiledning, samt formidling, tilrettelegging og
utvikling av materiell.

OTTO M DYRKOLBOTN
Mobil: 402 23 310 E-post: otto@imf-ung.no

M4

INFO: Kontakt ledertreningskonsulent i ImF-UNG

MENIGHETSPLANTING. M4 menighetsplantingstrening er utviklet i Norge og brukes i 10 nasjoner. M4 er et
treningsverktøy for plantingsteam som er i ferd med å
starte opp et nytt fellesskap/menighet. Et program som
ligger til rette for hjelpe menighetsplantingsteam til å jobbe sammen. Det er en prosess som går over 2 år, og 4 samlinger M4 tar opp de viktigste områder som hjelper teamet
til å gå fra drøm til virkelighet.

UNGLEDERNORGE. UnglederNorge er et ledertreningsprogram for nye og unge ledere utarbeidet av
NLM-ung. Programmet ligger tilgjengelig for alle på nettadressen ungleder.no. Nettsiden er grundig utarbeidet og
lagt til rette med 21 ulike temasamlinnger og videoundervisning til hver samling og ferdig utarbeidet gruppeopplegg klar til bruk. UngLederNorge er først og fremst laget
for ungdom mellom 14-25 år. Opplæringsdag for ledertrenerne arrangeres på bestilling.

READY. Et trainee-program for nye, unge og aktuelle
menighetsplantere og ledere. 10 måneders interaktivt
program for deg som vil lede, bygge, pionere, multiplisere, menigheter og forsamlinger i Norge.

som team jobber sammen. Programmet tar for seg de 6 mest
sentrale områdene i moderne teamarbeid.

JOHN TORJUS ERIKSEN

TEAMSCAN. En hjelp til å reflektere over hvordan en

INFO: Kontakt forsamlingskonsulent i ImF.

MITT POTENSIAL. Kortversjon av Neste Steg. Gjennomføring av en prosess der en jobber med å få oversikt
over egneferdigheter, styrker og motiverende omstendigheter. Oppfølging i utviklingssamtaler.

Mobil: 990 45 506 E-post: jt.eriksen@imf.no

NAMU (NATURLIG MENIGHETSUTVIKLING)

NESTE STEG. Gjennomføring av en prosess der en
jobber med å få oversikt over egne ferdigheter, styrker
og motiverende omstendigheter. Oppfølging i mentorsamtaler som skal føre til personlig utvikling. Avgrenset
og tydelig selvledelsesprogram, tilgjengeliggjort for ImF
gjennom xpand.

