
UNGT LEDERSKAP
EVIG BUDSKAP - NYE VEIER

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

VI SØKER DEG SOM

For de fleste blir livet helt annerledes 
i årene etter videre-gående: 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 menig-heten, 
selv for den som var blant de ivrigste 
i ungdomsgruppa for få år siden. 

Ungt lederskap er et fellesskap som 
støtter og oppmuntrer 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 bap-
tist et to-årig ledertrenings-program 

som handler mer om å se nye mulig-
heter 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 deltakerne 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 le-
dertalenter på vei mot å komme i en 
livslang tjeneste er alltid viktigere 
enn lokal-menighetens umiddelbare 
behov.

VI SØKER FEMTEN BAPTISTER  
MELLOM 19 OG 25 ÅR FOR

LEDERKURS  
2018–2020

ØKONOMI

• Deltakeravgift: kr. 5 000
• Kr. 2 500 betales høsten 2018

• Kr. 2 500 betales høsten 2019

Menigheter i DNB med deltakere i 

Ungt lederskap vil bli oppfordret til 

å bidra med kr. 10 000 per deltaker. 

Brev med betalingsinfo blir sendt ut 

høsten 2018 og høsten 2019.

Følgende dekkes:
Reise mellom bosted og kurssted

Kost og losji på samlingene (med 

unntak av noen måltider Helg 3 i 

England).

Ledertreningsprogram med høy 

kvalitet.

Følgende dekkes ikke:
Baptistenes lederkonferanse 2019 

og 2020, men her er det vanlig 

med støtte fra egen menighet.

SPØRSMÅL?

Kontakt prosjektleder,  

Sveinung Vaagen
sveinung@ungbaptist.no

45234508

ungbaptist.no



PROGRAM SØKNAD
DATO AKTIVITET HVOR INFO

2018

7.–9.  
september

Helg 1 Savoy hotell Oslo
«Et liv som leder»
Intro til kurset, bli kjent, møte ledere

16.–18.  
november

Helg 2 Savoy hotell Oslo
«Hvem er sendt til hvem?»
Din egen troshistorie. Forstå kulturen vi 
lever i og hva det vil si å være sendt til den.

2019

25.–28.  
januar

Helg 3
Southend-On-Sea 
i England

«Visjon og ledelse» 
Besøke 57 West og andre «mission 
initiatives»

8.–10.  
mars

BLK
Ambassadeur 
hotell Drammen

Ungt lederskap deltar og bidrar på 
Baptistenes lederkonferanse

Kr.  
himmelfart  
30. mai–2. juni

Helg 4
Østmarkskapellet 
Oslo

«Liv med Gud» – en helg i retreat-ramme
Deling av troshistorier, nådegaver

2019/2020 Praksis
Fra sommeren 2019. Oppsummering våren 
2020.

27.–29  
september

Helg 5 Savoy hotell Oslo
«Min tjeneste»
Livsvisjon og kall

2020

6.–8. mars BLK
Ambassadeur  
hotell Drammen

Ungt lederskap deltar og bidrar

Vår, dato ikke 
satt

Helg 6 Savoy hotell Oslo
«Livslang tjeneste». 
Oppsummering av Ungt lederskap og veien 
videre.

MELLOM SAMLINGER
Samlingene avsluttes med tid til å skri-
ve 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 bibel-leseplan og leser blant annet 
biografier av kristne forbilder. Deltaker-

ne deles i små grupper som oppmuntrer 
hverandre til dette. Iblant skal også opp-
gaver gjøres før eller etter samlinger som 
ledd i personlige prosesser. Prosjektleder 
holder kontakt og følger opp den enkelte 
deltaker.

SØKNADEN ER EN PRESENTASJON AV DEG SELV. DEN MÅ BESKRIVE DE TRE OMRÅDENE 

«TRO», «LIV» OG «TJENESTE». SPØRSMÅLENE UNDER HVERT PUNKT ER FORSLAG TIL  

HVA DU KAN TA MED I SØKNADEN. DET GÅR NATURLIGVIS AN Å SKRIVE ANDRE TING.

Vedlagt søknaden, må du sende minst ett anbefalingsbrev fra pastor, ungdomsle-
der eller annen leder som kjenner deg fra kristent arbeid. Anbefalingsbrevet skal 
svare på disse spørsmålene:

•  Hvordan kjenner du søkeren?

•  Beskriv søkeren ut fra stikkordene: tro, karakter og lederegenskaper

•  Hvorfor anbefaler du søkeren som deltaker i Ungt lederskap?

Søknaden sendes på e-post til sveinung@ungbaptist.no. E-posten må inneholde 
personalia: fullt navn, adresse, e-post, mobil og fødselsdato. Søknadsfrist er 8. 
juli. Maksimalt antall deltakere er 15. Om Ungt lederskap ikke blir fulltallig etter 
søknadsfristen, kan nye deltakere tas opp i løpet av august

1. TRO

• Hva betyr troen for deg?

• Fortell om dine åndelige vaner.

• Hva er det viktigste for deg  
i kristen tro?

• Hvordan kom du til tro?

• Fortell om din dåp

• Hvilke konsekvenser får troen  
for ditt dagligliv.

2. LIV

• Hva er dine planer de neste to årene: 
studier, flytting, reising, arbeid…

• Hva slags skole/utdannelse har du?

• Fortell om dine fritidsinteresser.

• Hva drømmer du om?

• Har du sykdommer eller allergier som 
Ungt lederskap må ta hensyn til?

3. TJENESTE

• Hvilken ledererfaring har du?

• Hva er din rolle i menigheten eller 
annet kristent arbeid akkurat nå? 

• Hva er din rolle i menigheten eller 
annet kristent arbeid til høsten?

• Hva brenner du for i Guds rike?

• Hvordan trives du i din menighet?

• Hva tror du Ungt lederskap kan bety 
for deg?

• Hvorfor bør vi satse på deg som leder?

• Om 100 år sitter en student på 
lesesalen og leser kirkehistorie.  
Et avsnitt handler om deg.  
Hva står det?


