
  
Program 
Slik ser en helgesamling ut: 
Fredag  
17:30 Middag  
18:30 Oppstart, intro  
18:45 STATUS  
19:15 Pause  
19:30 Undervisning 1 
20:10 Læringspunkt  
20:30 Kveldssamling  
Lørdag  
08:30 Frokost  
09:00 Undervisning 2  
09:40 Læringspunkt  
10:00 Pause  
10:10 Undervisning 3  
10:50 Læringspunkt  
11:10 Lunsj  
11:50 Intro handlingsplan – Hva nå? 
12:00 Arbeid med handlingsplan  
13:30 Pause  
13:45 Presentasjon og forbønn for teamet  
15:00 Slutt 

Undervisningen 
Modul 1 – Meg er gitt all makt. Gå derfor ut! 
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all 
makt i himmelen og på jorden. Gå derfor… 
 

1-1: Guds rike og hans allmakt  
1-2: Lederskap  
1-3: Bygge team 
1-4: Visjon  
 
Modul 2 – Døp dem… 
og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til 
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn…  
 

2-1: Endringer og komfortsoner  
2-2: Elsket og sendt  
2-3: Høsten er moden, arbeiderne...  
2-4: ”Jeg har fullt ut forkynt evangeliet” 

 
Modul 3 – …og lær dem  
og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.  
 

3-1: Et fellesskap der disipler vokser  
3-2: Disippelens møte med dagens kultur  
3-3: Apostlenes lære og bønnene  
3-4: Fellesskap og brødsbrytelse  
 
Modul 4 – Jeg er med dere til verdens ende! 
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens 
ende. 
 

4-1: Kan vi skape en bevegelse? 
4-2: Fullfør løpet! – å lede seg selv 
4-3: Fullfør løpet! – å lede andre 
4-4: Hva nå?  

Hele løpet 
 Introduksjonssamling i forkant  
 Hvert fellesskap får tilknyttet en veileder 
 Hvert fellesskap får tilgang til 

undervisningsmateriell 
 4 samlinger over 2 år. 

• Vi forbereder oss til samling 

• Hver samling starter med Status. 

• Vi lytter, samtaler, ber og blir enige om neste 
steg. 

 Neste steg følges opp og begynner forberedelse til 
neste samling.  

2020-2021 
«Dere er Kristi kropp, og hver av 
dere et lem på ham.» 1 Kor. 12,27 

«Jeg plantet, 
Apollos vannet,  
men Gud ga 
vekst.»                  
1 Kor. 3,6 

Hva er Vekst? 
Vekst er NLM sitt  veiledningstilbud for fellesskap 
som ønsker å utvikle seg i retning av det Gud har kalt 
dem til å være. I Region Nordvest vil vi starte opp 
Vekst igjen våren 2020 og denne gangen vil IMF være 
med. Det kommer til å være en uforpliktende 
introduksjonssamling høsten  2019. Har du spørsmål 
eller er interessert ta kontakt med fellesskapsutvikler 
i Region Nordvest, Steffen Stensland. Mail: 
sstensland@nlm.no 
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hører til. Om dere en noen få eller dere er en stor forsamling vil 
opplegget passe uavhengig av størrelse. Dette er en prosess 
dere skal gå sammen og ikke en modell som dere skal lære.  

Det er viktig at de som er med representerer ulike deler av 
fellesskapet. Dersom det er en liten gruppe som ønsker å 
vokse, er det naturlig å ta med de som er med og leder arbeidet 
eller som på andre måter er viktige støttespillere. Er det et 
større fellesskap bør styreleder + noen til fra styret sammen 
med ledere i f.eks barne- og ungdomsarbeidet er med.  

«Det er uhyre viktig at vi ikke bare holder 
hjulene i sving i NLM. Vi må strekke oss 
etter å bli mer utadvendte og kreative 
både i Norge og i utlandet»  
 
Øyvind Åsland, mai 2015 

Planting 

En nyplanting som ikke 
bygger på noe fra tidligere, 
eventuelt i minimal grad. F. 
eks. overtar et hus som 
«startkapital».  

Re-planting 

En gir en ny start ved å 
etableres med nytt 
lederskap, ny struktur og 
nytt navn. Dersom det er 
noe arbeid på stedet fra før 
legges dette ned for å gi 
lederskapet over til nye.  

Re-start 

En starter på nytt med noe 
eksisterende. Men det er en 
klar forståelse av at det er 
nødvendig å gjøre noe nytt. 
Det er også gitt nødvendige 
fullmakter.  

Videreutvikling 

Bygger på en etablert 
virksomhet som ikke trenger 
å gjøre grunn-leggende 
endringer, men som i større 
grad bygger på det som 
allerede er.  

Prosess 
Har du en drøm om at ditt fellesskap skal nå ut til nye 
mennesker med de gode nyhetene om Jesus? Opplever du at 
dere har muligheter i ditt nærmiljø dere skulle stått sammen 
om å benytte? Eller kanskje du leter etter disse mulighetene? 

Vi ønsker å invitere deg og dine medarbeidere til å være med 
på en prosess over to år, der dere sammen kan få oppdage det 
Gud har lagt foran dere av ferdiglagte gjerninger (Ef. 2,10). 
Dere er velkommen til å bli med på en vandring sammen med 
team fra andre fellesskap. Små og store. Det handler ikke om 
størrelse, men om at vi ønsker å være der Gud vil ha oss. Du er 
velkommen sammen med et team fra fellesskapet der du - 

 


