TROENS

FOTAVTRYKK
ARBEIDERMØTET

2018

mandag 4. juni kl.17 til
torsdag 7. juni kl 14
Stavern folkehøyskole

Troens fotavtrykk
Tema for arbeidermøtet 2018 er ”Troens
fotavtrykk”. Gjennom seminarer, bibeltimer, undervisning og samtaler ønsker vi å rette fokus
mot hvordan troen setter spor i samfunnet
rundt oss, hos andre mennesker og i våre egne
liv. Vi håper og tror at vi vil få mye inspirasjon,
motivasjon og mange gode tanker omkring
hva troen betyr i praksis.

Tomas Sjödin

blir med som hovedtaler. Sjödin er svensk
forfatter, pastor og foredragsholder, kjent
gjennom bøker som Det er mye man ikke må,
Den som finner sin plass tar ingen annens, og
mange flere. Han leder et stort sosialt arbeid
i Göteborg sentrum. Sjödin taler på kveldsmøtet tirsdag om troens fotavtrykk i oss, og
underviser onsdag formiddag om troens
fotavtrykk i samfunnet rundt oss.

Praktiske opplysninger

Påmelding via frikirken.no fra mars.
Sted – Stavern folkehøyskole.
Pris – Prisen inkluderer kost, losji og deltakeravgift.
Overnatting i dobbeltrom: kr. 3.000,-.
Overnatting i enkeltrom: kr. 3.400,Uten overnatting: kr. 2.300,Utgifter til reise på billigste måte dekkes av
Frikirken etter innlevering av reiseregning.
Pensjonister inviteres til egen samling i uka
før arbeidermøtet. De er også velkomne på arbeidermøtet. Reise og opphold må da dekkes
av den enkelte.

Program
Mandag 4. Juni:
17.00
18.00
19.00
22.00

Kort velkomstsamling med informasjon
Kveldsmat
Kveldsmøte – Jarle Skullerud, Anne Mari S. Topland m.fl.
Bønn mot natten

Tirsdag 5. Juni:
07.00 Morgenbønn
07.30 Frokost (til 08.45)
09.00 Morgensamling med Hanne Marie Skaar (til 10.00)
10.15 Seminarer (til 11.45)
12.00 Middagsbønn
12.00 Lunsj (til 13.00)
13.15 Plenumssamling: Nytt og nyttig fra hovedkontoret (til 14.45)
15.00 Fritid/rekreasjon (til 16.30)
16.30 Fagsamlinger (til 18.00)
18.15 Middag
20.00 Kveldsmøte: Troens fotavtrykk i meg, Tomas Sjödin
22.00 Bønn mot natten

Onsdag 6. Juni:
07.00
07.30
09.00
10.15
12.00
12.00
13.15
15.00
16.45
18.15
20.00
22.00

Morgenbønn
Frokost (til 08.45)
Morgensamling (til 10.00)
Plenum: Troens fotavtrykk rundt meg. Tomas Sjödin (til 11.45)
Middagsbønn
Lunsj (til 13.00)
Seminarer (til 14.45)
Fritid/rekreasjon (til 16.30)
FriMaf årsmøte (til 18.00)
Festmiddag
Kveldsmøte med bønn og lovsang
Bønn mot natten

Torsdag 7. Juni:
07.00 Morgenbønn
07.30 Frokost (til 08.45)
09.00 Seminarer (til10.30)
11.00 Utsendelsesgudstjeneste med nattverd. Jarle Skullerud
13.00 Lunsj
		Hjemreise

Seminarer

Tirsdag 10.15-11.45

Onsdag 13.15-14.45

Torsdag 09.00-10.30

Seminar 1: Tro i sosiale medier. Seminaret er forankret
i kunnskap om bevisst mediebruk, læringsmodeller og
(seksualisert) ungdomskultur. Fundamentet er 1.Kor 13
med kjærlighetenes egenskaper: den krenker ikke, søker
ikke sitt eget, gjør ikke noe usømmelig, gleder seg over
sannhet og er selve forutsetningen for sunne relasjoner.
Troen er relevant for all mediebruk og Alexis Lundh vil
komme med konkrete eksempler på dette. Alexis Lundh,
Ungdom og medier.

Seminar 1: Troens fotavtrykk i hjemmet. Statistikker og erfaring viser oss at mange av dem som
vokser opp i kristne hjem, forlater troen når de
blir voksne. Hvor går de? Hvorfor skled de nesten
umerkelig ut og bort fra miljøet? Kunne noe vært
gjort for å holde troen deres levende og varm?
I dette seminaret vil du få praktiske og konkrete
forslag til hvordan menigheten kan jobbe for å
kombinere hjem og kirke. Linda Andernach Johannesen, Levende tro-konsulent Misjonskirken Ung.

Seminar 1: Awana. Få en innføring i disippelopplegget for
barn og unge som FriBu satser på i tiden framover. Awana
handler om å trene barn og unge i alderen 2-18 år for livslang
etterfølgelse. Anne Lene Otterøen, familiepastor på Fredheim
Arena og daglig leder av Awana Norge.

Seminar 2: Ærlig talt! – Jesu soningsdød i vår tid.
På bakgrunn av drøftingene i media og kirker om
forsoningslære denne vinteren, har vi invitert Gunnar
Innerdal til å gi oss et innblikk i betydningen av Jesu
død i forsoningslære, spørsmålet om straff og soning
og Gudsforståelse. Gunnar Innerdal er førsteamanuensis i
systematisk teologi på NLAs Master in Theology.
Seminar 3: Åndelige sanger fra utsiden. Hvordan
høres det ut når kunstnerne som ikke tråkker ned kirkedøra blir redde og ber til Gud? Eller forøker å si noe om
Guds storhet eller tro og tvil? Ofte tar de bort noe av
det musikalske «Kanaanspråket» og lar oss se ting på
en annen måte. Musikk har en enorm kraft som gjerne
finner veien til hjertet på måter ord alene ikke kan.
Derfor er det viktig at den åndelige musikken er variert
så den snakker til mange ulike mennesker. I seminaret
skal vi høre noe musikk, snakke om hvordan vi kan
bruke det og hvordan man finner den. Ståle Gilberg,
Stavern fhs.
Seminar 4: Tro som skinner gjennom. - Det er når det
perfekte slår sprekker, at det vakreste kan skje. Med
utgangspunkt i sin nye bok ‘Det skinner gjennom’, vil
Kjetil Gilberg ta oss med på en vandring i menneskelig
utilstrekkelighet og skjørhet – og i håp og skjønnhet.
Han vil åpne døra inn til det mørke, slik at lyset kan
slippe inn. Under overflaten ligger store spørsmål: Hvem
er du? Hvem tåler at du er som du er? Kjetil Gilberg,
Kraftverket.

Seminar 2: Nye fellesskap for nye mennesker.
Vitnesbyrd fra Japan og Kongsberg om hvordan
huskirker fungerer. Her får du bl.a. svar på følgende spørsmål: Hvorfor huskirker? Hvordan gjør vi
det? Hvem er huskirker for? Geir Øystein Andersen,
ansvarlig forstander i Frikirken, Kongsberg menigheter, Knut Ola Topland, misjonær i Nagoya, Japan.
Seminar 3: Troens fotavtrykk gjennom dans.
Dans har vært brukt som uttrykksform i de fleste
kulturer gjennom alle tider. Bibelen omtaler også
dans flere steder. Som annen kunst, har også dansen
et sterkt uttrykk som gjerne treffer oss mer direkte,
og på et dypere plan enn ordene. Hvorfor bruke
dans til formidling i menigheter og trosopplæring?
Hva er utfordringene, og hvordan kan vi få det til
på en god måte? Siren Godø; danser, koreograf og
pedagog.
Seminar 4: Etiske valg tatt ut fra tro og overbevisning. Idéer har konsekvenser, ofte langt mer
vidstrakt enn vi aner. I dette seminaret skal vi se
nærmere på hvordan ulike idéer, eller virkelighetsforståelser gir ulike konsekvenser for hva vi tenker
om rett og galt. Med dette ønsker jeg at vi skal
komme enda lenger i å veilede oss selv og menigheten i å ta etiske valg ut ifra sentrum av den
kristne idéverden – Jesus. Karl Johan Kjøde, NKSS
Laget.

Seminar 2: Ny personvernlov, medlemsregistrering og ”Med
arbeideren” som verktøy. Helge Standahl, Trondheim Frikirke.
Seminar 3: Troens fotavtrykk i kunsten. Vi er skapt i Guds
bilde, av Skaperen med stor S. Vi er også skapende vesener,
noe kunsten er et synlig bevis på. I vår lutherske tradisjon
har ordene og Ordet hatt stor plass. Kanskje har vi undervurdert kunstens evne til å sette spor i mennesker. Hvordan har
kunsten vært brukt i trosformidling i tidligere tider, og hvordan
kan bruke kunst i dag? Espen Sødal; hobbykunstner, pedagog og
linjeansvarlig på «JC Trainee» på Kristiansand Folkehøyskole.
Seminar 4: Tro og innvandrere i Norge. Troen på Jesus vil
påvirke hvordan vi som enkeltmennesker og som menighet
forholder oss til våre nye landsmenn. Hvordan kan menigheten ha en utstrakt hånd til og dele evangeliet med våre nye
landsmenn og flyktninger? Hvordan kan menighetene våre
berikes av å bli mer internasjonale? Hvordan kan menighetene være som en familie for alle som følger Jesus, uavhengig
av nasjonalitet? Per Kristian R, innvandrerkonsulent i Frikirken.
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