Lederdager i Herøy Frikyrkje fredag 11. og lørdag 12. februar 2011
Kjære medleder!
LED DER DU ER!
For andre år på rad inviterer Herøy Frikyrkje til lederdager med utgangspunkt i konferansen ”The
Global Leadership Summit” (GLS) som Willow Creek menigheten i Chicago startet for mange år siden.
Responsen etter lederdagene i 2010 har vært svært positive og vi har derfor store forventninger når
vi på nytt inviterer til lederdager.
GLS er en årlig lederkonferanse for menighetsledere og andre ledere, der svært gode undervisere
deltar. Til lederdagene har vi hentet det beste av undervisningen fra 2010 og inviterer deg til et godt
utviklende lederfellesskap med god undervisning.
Her er noen tilbakmeldinger fra tidligere GLS deltakere:
”ALLE vinner når ledere blir bedre! Og alle trenger hjelp til å holde engasjementet og motet oppe i
blant. Årets Leadership Summit var for meg utfordrende på mange plan, sterkt, inspirerende,
trosbyggende og det satte mot i meg. Du må rett og slett oppleve det for å forstå hvor bra dette er –
og at det gjør godt for deg i liv og tjeneste!”
”Gud gjør fremdeles store under i verden. Og han gjør det gjennom mennesker som gir hjerte, tid,
gaver og krefter til Han. GLS vil utfordre deg til å tenke gjennom hvor du står og hvor du går. GLS er
en enestående mulighet til å lære mer om ledelse og tjeneste av noen av de aller beste.”
GLS vekker og kaller frem det aller beste i ledere. Effektive ledere er drivkraften bak forvandling. De
setter ord på hva som er galt, setter mål, iverksetter tiltak, motiverer, utfordrer og får mennesker til
å handle. Global Leadership Summit er mye mer enn en årlig ledertrening – det er blitt en konferanse
som tenner hjertene til kristne som mener alvor, i denne verdensomspennende
lederskapsbevegelsen. Ledere som representerer et fascinerende mangfold av folkeslag, kulturer,
språk og kirkesamfunn, kommer sammen for å gi seg selv til oppgaven med å skape forsoning og
gjenopprette vår ødelagte verden.
”Det er med stor glede vi igjen ønsker velkommen til lederdager i Herøy Frikyrkje.
Titusener har allerede fulgt undervisningen verden over og nå kan du, som dem,
sette deg godt til rette og la hjertet og sinn forberede deg på å bli motivert og
utfordret. Velkommen til lederdagene!”
Erhard Hermansen, Hovedpastor

Program
Fredag 11.2.2011
Kl.17.30 Registrering
Kl.18.00 ”Herfra og dit” Bill Hybels
Bill Hybels er grunnlegger og hovedpastor i Willow Creek Community
Church i Chicago. Han startet Global Leadership Summit i 1995, på
bakgrunn av en Gudgitt påminnelse om å bidra til å løfte fram og utvikle
nådegaven lederskap for den lokale menigheten. Bill er både visjonær
og lidenskapelig opptatt av å se enhver lokal menighet nå sitt fulle
Gudgitte potensial. Han reiser verden over og taler om lederskap,
evangelisering og menighetsvekst, og han er en kommunikator av rang.
Han har skrevet over 20 bøker, mange av dem bestselgere og flere av
dem oversatt til norsk.
Kl.19.30 Kveldsmat
kl.20.15 ”Historien om TOMS shoes” Blake Mycoskie
Blake Mycoskie er grunnlegger av TOMS Shoes. TOMS Shoes er et vanlig
selskap med en helt uvanlig forretningsmodell. De gir bort et par nye sko
til et trengende barn for hvert par de selger. De har nå distribuert mer
enn 400.000 par sko til barn rundt om i verden. Gründeren Blake
Mycoskie, er anerkjent som en av vår tids mest dynamiske innovatører.
Han grunnla fem vellykkede selskap før han ble 30 år. Mest kjent er nok
“Tom Shoes”, der han er grunnlegger og hoved ”sko-giver”. Den unike
sosiale modellen har tiltrukket seg enorm mediainteresse. Darren
Whitehead, undervisningspastor i Willow Creek, vil intervjue Blake om
det å lede organisasjoner med en hjertesak, og hvordan man navigerer
gjennom oppstartsfasen og gjør ideer om til aktive foretak.l.21.00 Pause
kl.21.00 Slutt dag 1
kl.2kl.22.00 Slutt dag 1
Lørdag 12.2.2011
kl.10.00 ”Landet midt i mellom” Jeff Manyon
Jeff Manion har tjent som undervisningspastor i Ada Bible Church i
Michigan i mer enn 25 år, og han er kjent for sin levende formidling og
evne til å kommunisere bibelstoff på en klar og relevant måte. Ada Bible
Church ble av bladet Outreach kalt en av Amerikas største og raskest
voksende menigheter i 2009. Ved å bruke video-menigheter og to ekstra
kirkebygninger, kjemper de for å skape følelsen av små kirkesettinger
innenfor den store kirken. Manion vil dele bibelsk innsikt i hvordan man
unngår fallgruvene som lett kan ramme ledere som leder gjennom
perioder med endring.
l.11.0 Pause

Kl.11.30 ”Gi aldri opp!” Jim Collins
Jim Collins er en internasjonalt kjent business-tenker og rådgiver, som
også underviser ledere innen offentlig og sosial sektor. Forfatter av
bestselgerne Good to Great og Built to Last, der han bl.a. har studert
selskaper – hvordan de vokser, hvordan de oppnår utmerket innsats, og
hvordan gode bedrifter kan bli virkelig gode bedrifter. Hans artikler,
basert på banebrytende forskning, er gjengitt i USAs største tidskrifter.
Hans siste utgave, How The Mighty Fall: And Why Some Companies
Never Give In, tar for seg felles feil som organisasjoner i nedgangstid har
gjort, og hva ledere kan gjøre for å reversere negative mønstre og
blomstre på nytt.
kl.12.30 Lunsj
kl.13.15 ”Å lede ved håpets ytterkant” Christin Caine
Christin Caine fra Hillsong. Kjent for sin evne til å kommunisere på dypet
og gi håp og inspirasjon. Hun har et hjerte som brenner for å nå de
unådde, styrke lederskapet, fronte rettferdighetens sak, og bygge den
lokale menigheten globalt. Hun har vært pastor og del av lederteamet i
Hillsong Church i Sydney, Australia i 20 år, og er en av pastorene og
lederne i “Equip & Empower Ministries”. Hun er grunnlegger av “The A21
Campaign”, en organisasjon som tar seg av og arbeider med å lege ofre
for sex-trafficking i Europa. Med en ivrig tro på den håpsgivende kraften
den lokale menigheten har, er hun også forfatter av A Life Unleashed;
Stop Acting Like a Christian—Just Be One, Run To Win; og hennes siste
bok: Can I Have (and do) It All, Please? Hun vil tegne et sterkt bilde av
hvordan livene våre, menigheten, samfunnet og nasjonene kan se ut hvis
lederne lar seg drive av håpet.
kl.14.15 Slutt dag 2

Praktisk informasjon
Pris:

kr. 200 (inkl. enkel servering fredag og lørdag)

Påmelding:

Herøy Frikyrkje: epost: post@frikyrkja.net eller telefon: 70087800

Velkommen til inspirerende lederdager
Herøy Frikyrkje 11. og 12 februar 2011!

