DELTAKER
HVA ER EMMAUSVEIEN?

som leder. Du kan ha

ØKONOMI & PÅMELDING

Inspirert av fortellingen om

samtalene alene eller

Prisen er kr 2 500 per år.

de to disiplene på vei til

sammen med én deltaker

Lokallaget kan regne med

Emmaus i Lukas 24, intro-

til. I tillegg samles alle

å få store deler av beløpet

duserer Ung baptist et nytt

deltakerne i Emmausveien

dekket ved å søke Frifond.

ledertreningsprogram:

til weekend hver høst. Den

Menigheter som rekrutterer

Emmausveien. Den

første er 18.–20. nov 2016.

og følger opp veiledere

originale Emmausveien var
litt over én mil lang – vår
Emmausvei varer i to år.
På veien snakket disiplene
om det de hadde opplevd,
om sin tro og hva som
forvirret dem. Vår
Emmausvei består av åtte
samtaler hvert år sammen
med en erfaren kristen.
Samtalene handler om din
tro og din
rolle

HVEM KAN DELTA?

Alle som har en lederoppgave i et av Ung baptist
sine lokallag, i menigheten
eller på leir, og har begynt
på videregående skole
høsten 2016, kan melde
seg på. Det er en fordel,
men ikke et krav å ha tatt
lederkurset, Basic, først.

selv, betaler kr 1 500 per
deltaker samt kr 2 000 for
tilgang til materiellet. Det
går an å søke Ung baptist
om reisestøtte til weekend.
Link til påmelding finnes på
ungbaptist.no. Påmeldingsfrist 15. august. Spørsmål
rettes til konsulent for
lederutvikling, Sveinung
Vaagen (45234508,
sveinung@ungbaptist.no).

«MENS DE NÅ SNAKKET SAMMEN
OG DRØFTET DETTE, KOM JESUS
SELV OG SLO FØLGE MED DEM.»

VEILEDER
VEILEDER PÅ

SAMTALENE

høsten 2016 arrangert av

EMMAUSVEIEN

Veilederen møter én eller

Ung baptist. Veilederen får

På Emmausveien møtte to

to deltakere åtte ganger

god oppfølging av Ung

disipler en mann som stilte

årlig i to år for en times

baptist i to-årsperioden.

dem gode spørsmål og

samtale om deres tro og

lyttet til det de hadde å

oppgaver i menighet eller

fortelle. Etter en god prat

lokallag i Ung Baptist.

og godt fellesskap, åpen-

Samtalene har en mal med

barte Jesus seg for de to. I

nye emner hver gang.

Ung baptist sitt ledertreningsprogram, Emmausveien, har voksne, erfarne
kristne en sentral rolle som
samtalepartnere og forbedere. I samtalene tror vi
Jesus komme nær og
skaper forandring i
deltakeres liv og tjeneste.

KOBLING AV VEILEDER OG
DELTAKER

Veileder blir alltid valgt og
godkjent av Ung baptist,
men deltaker må gjerne

HVEM KAN VÆRE

komme med forslag.

VEILEDER?

Kobling skjer alltid i dialog

Veileder må være aktiv i

med alle parter. Still deg til

lokal baptistmenighet og

rådighet som veileder eller

ha erfaring med barne-

få mer info ved å kontakte

eller ungdomsarbeid.

konsulent for lederutvikling,

Veilederen må også delta

Sveinung Vaagen

på lokalt eller regionalt

(45234508,

veilederkurs en kveld

sveinung@ungbaptist.no)!

HAN SA DA TIL DEM: «HVA ER DET
DERE GÅR OG SNAKKER SÅ IVRIG
OM?»

