
Lederskap

Evig budskap - nye veier



For de fleste blir livet helt an-

nerledes i årene etter 

videregående: studier, flytte for seg 

selv, styre egne penger, finne en 

partner, velge en framtid… 

Det er fort gjort å miste gløden 

for Jesus og gleden over 

menigheten, selv for den som var 

blant de ivrigste i ungdomsgruppa 

for få år siden.  

Ungt lederskap er et fel-

lesskap som støtter og 

oppmuntr-

er hverandre til å leve troen i 

hverdagen, tro på Guds kraft i 

tjenesten og le av seg selv når det 

trengs. 

Gjennom Ungt lederskap tilbyr 

Det norske baptistsamfunn og Ung 

baptist et to-årig ledertrenings-

program som handler mer om å 

se nye muligheter enn å bli servert 

gamle svar. 

Ungt lederskap ønsker å gi vekst-

rom for ledere som kan lede 

modig gjennom alle livsfaser. 

Drømmen er at mange av deltak-

erne skal starte nye og fornye 

etablerte fellesskap – når tiden er 

inne. 

Samtidig vil Ungt lederskap alltid 

ta utgangspunkt i den enkelte 

deltaker, dens kall, nådegaver og 

opplevelse av Guds ledelse. Å 

hjelpe unge ledertalenter på vei 

mot å komme i en livslang tjeneste 

er alltid viktigere enn 

lokalmenighetens umiddelbare 

behov.

Lederkurs 2016–2018
Vi søker femten baptister mellom 19 og 25 år for

VI SØKER DEG SOM
Tar ansvar i din menighet eller ditt kristne fellesskap 
Ser på deg selv som en disippel av Jesus 
Er klar for å utforske Guds veier for ditt liv og din tjeneste

«Hva vil det si å ha et kall over livet 
sitt?  

Hvordan kan jeg legge opp et løp 
som gjør at jeg vokser i troen, ser 
nye mennesker bli frelst og samtidig 
tar vare på meg selv?  

Ungt Lederskap har for meg vært et 
sted jeg har kunnet forfølge disse 
spørsmålene og funnet mange svar.»

Kjell Einar  
Granholt (23)



TEMAER OG DATOER
De fleste samlingene er på hotell i Oslo og varer 
fra fredag kl. 18 til søndag kl. 15.

ET LIV SOM LEDER 
23.–25. september 2016.  
Hilse på forrige kull, intro til 
kurset, bli kjent, møte ledere. 

VISJON OG LEDELSE 
Torsdag 3.– søndag 6. november 
2016. Studietur til London. Bli 
kjent med ulike typer kristent 
arbeid og idéene og lederne bak. 

JEG SOM LEDER 
20.–22. januar 2017.   
Troshistorie og nådegaver. 

BLK 
10.–12. mars 2017 
Baptistenes lederkonferanse i  
Drammen. Her er vi sammen 
med over to hundre andre ledere, 
men også litt tid bare for oss selv.  

JEG ER SENDT TIL… 
26.–28. mai 2017.  
Bl.a. smakebit av HLT-kurset, 
«Kirke og misjon». Deling av 
troshistorier. 

MIN TJENESTE 
6.–8. september 2017 
Jobbe med livsvisjon og kall. 

LIVSLANG  TJENESTE 
3.–5. november 2017 
Om å stå i tjeneste hele livet, 
men ta neste steg i dag. 

PRAKSIS 
Vårhalvåret 2018 
Observasjonspraksis. Tre langhel-
ger eller uke over to helger. Bli 
kjent med og berørt av et arbeid 
og ledere som står bak dette. 

RE-UNION 
September 2018 

MELLOM SAMLINGER 
Samlingene avsluttes med tid til å 
skrive et refleksjonsnotat over 
egen læring. Dette danner 
grunnlag for samtale med veileder. 
I løpet av kurset blir det minst ti 
slike veiledningssamtaler. Ungt 
lederskap følger felles bibel-
leseplan og leser blant annet 
biografier av kristne forbilder. 
Deltakerne deles i små grupper 
som oppmuntrer hverandre til 
dette. Iblant skal også oppgaver 
gjøres før eller etter samlinger 
som ledd i personlige prosesser. 
Prosjektleder holder kontakt og 
følger opp den enkelte deltaker.

«Det jeg syntes var best med Ungt 
Lederskap, var det å kunne snakke 
med en veileder. Jeg var heldig 
som kunne snakke med en som 
har arbeidet med migrant-
menigheter, en som kunne forstå 
hva jeg går igjennom.»

Lederskap

«Ungt Lederskap har gitt meg mulighet til å være 
åpen og diskutere problemer jeg har i menighetsar-
beidet. Det viktigste jeg har lært, er at ærlighet er 
en nøkkel for å komme langt.»

Shalome Croos (22)



ØKONOMI 
Deltakeravgift: kr. 5 000 
Kr. 2 500 betales høsten 2016 
Kr. 2 500 betales høsten 2017 
Følgende dekkes: 
• Reise mellom bosted og kurssted 
• Overnatting på samlingene 
• Kost på samlingene (med unntak av 

noen måltider på London-turen) 
• Ledertreningsprogram med høy 

kvalitet

SØKNADSINFO

SPØRSMÅL? 
Kontakt prosjektleder, Sveinung Vaagen 
sveinung@ungbaptist.no 
45234508

Ditt ansvar i menigheten eller kristent fellesskap 
• Hva er din rolle?  
• Hvorfor gjør du dette?  
• Hvordan bedømmer du din egen innsats? 
• Oppgi navn og telefonnummer på referanseperson(er) 

som kan bekrefte og utdype hvordan du tar ansvar i 
menigheten eller annet kristent arbeid! 

Ditt disippelskap 
• Hva betyr troen for deg? 
• Beskriv åndelige vaner. 
• Hvilke konsekvenser har disippelskapet for deg? 

Ditt liv og din tjeneste 
• Planer neste to år: studier, flytting, reising, arbeid… 
• Hvorfor søker du om å bli med på Ungt lederskap? 
• Hvorfor bør vi satse på deg som leder? 
• Om 100 år sitter en student på lesesalen og leser kirkehis-

torie. Et avsnitt handler om deg. Hva står det? 

Personalia 
• Fullt navn, adresse, epost, mobil og fødselsdato.

Søknaden sendes senest 1. juni på e-post til svein-
ung@ungbaptist.no.  Søk i god tid! Søknaden kan 
være på en side eller to og ha med info om:

Lederskap

DET MED LITEN SKRIFT 
Den som blir tilbudt plass i Ungt led-
erskap, må skrive under på kontrakt 
før endelig opptakt. Denne blir sendt 
ut på e-post innen 15. juni. Kontrak-
ten er to-veis og inneholder hva 
deltakerne forplikter seg på og hva de 
har krav på.  

Menigheter i DNB med deltakere i 
Ungt lederskap vil bli oppfordret til å 
bidra med totalt kr. 10 000 til Ungt 
lederskap. Brev med betalingsinfo blir 
sendt ut høsten 2016 og høsten 2017.


