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Till dig
som är anställd
lokalt, regionalt,
nationellt eller
internationellt inom
Gemensam Framtid
eller equmenia. Det
är ca 1100 personer
som är med i
målgruppen.
Innehåll i detta brev

Syfte
Organisation
Kalendarium
”Lyftande citat”
Vinterkonferensen
Lokala och
regionala grupper

Medarbetarlyftet – en unik satsning
Medarbetarlyftet är en unik
fortbildningssatsning med
syfte att stärka, inspirera
och utrusta alla anställda i
Gemensam framtid och
equmenia.
Det ska stärka identiteten i
den nya kyrkan, utrusta
medarbetarna till att vara
med och forma en kyrka
som gör skillnad i ett
samhälle med snabba
förändringar samt att stärka
gemenskapen för att bli en
rörelse där Jesus Kristus får
möjlighet att förvandla mig,
dig och världen.

Organisation
Styrgrupp
Els-Marie Carlbäcker - GF
Ola Rikner – equmenia
Solveig Westerbom – Bilda
Hans Noreliusson – Bilda
(projektledare)

Anmälan
Mer information:
www.gemensamframtid.se
www.bilda.nu
www.fortbildning.se

Styrgruppen ansvarar för
de övergripande
strukturerna, ekonomi,
marknadsföring och
organisation för projektet.
Arbetsgrupper
Det finns en arbetsgrupp för
varje inriktning som jobbar
med innehåll och upplägg.

Gemensam Framtids fyra
inriktningar är
utgångspunkten i
innehållet;

Medarbetarlyftet är en unik
satsning och en fantastisk
möjlighet i formandet av en
ny kyrka.

Arbetsformer kommer att
variera, det blir möjlighet till
föreläsningar i storgrupp till
samtal i mindre grupper. Det
blir samlingar lokalt och på
distans samt studiebesök,
personlig reflektion och tid
för bön, så att det blir en
lärprocess under en längre
period som skapar
utveckling.
Vi vill stimulera och
uppmuntra till ett livslångt
lärande. Du som anställd
har en viktig uppgift att
bidra till att forma den nya
kyrkan. Förhoppningen är
att Medarbetarlyftet ger
både dig och Gemensam
Framtid ett verkligt lyft!

Huvuddragen i inriktningarna
Följa
trons liv idag – bibelläsning, bön och andra trons
källor – att uttrycka sin tro – att växa som människa
– livsnära smågrupper i församlingen.
Möta
hur möts vi människor idag – det nära samtalet och
den stora gudstjänsten – sociala medier – mötet
med människor av annan tro.
Tjäna
profetisk röst i det offentliga samtalet – tjänande
ledarskap – att ta evangeliets ekologiska,
ekonomiska och sociala utmaningar på allvar.

Projektledare
Hans Noreliusson
hans.noreliusson@bilda.nu
070 – 727 17 79

Samverkan med:
GF, equmenia,
folkhögskolor, Bilda, THS m fl

Lära
att ta vara på våra erfarenheter – att tolka vår
samtid och omvärld – hur arbetar vi pedagogiskt
vid olika lärotillfällen – livslångt lärande.

Medarbetarlyftets upplägg

Lyftande citat
”Jag blir glad när jag
ser att den nya kyrkan
satsar så starkt i
uppstarten på alla sina
medarbetare över hela
Sveriges land genom
Medarbetarlyftet.
Det är en fantastisk
möjlighet att få
medarbetarkåren bli
ett kitt i den nya kyrkan
och bli EN
medarbetarkår.
Genom satsningen på
medarbetarna kommer
kyrkan nå ut till alla sina
församlingar på ett
genomgripande sätt.
Det kommer att bli en
givande ”resa” för alla
oss som jobbar i en
församling knuten till
Gemensam Framtid!
Vi ses!”
Anna Lena Evehäll
Broängskyrkan i
Kristinehamn
- Det känns jättekul. Det
här är en ny
spännande utmaning
för mig. Halva min tjänst
på Bilda kommer nu gå
åt till Medarbetarlyftet,
säger Hans Noreliusson.
Hans berättar
engagerat om sitt nya
halvtidsuppdrag. Han
gillar att möta
människor och att få se
andra människor att
växa, men också att på
ett pedagogiskt sätt
delegera, strukturera
och organisera.
Delar av en intervju
gjord av Wilhelm Blixt i
ett av Studieförbundet
Bildas nyhetsbrev.

Vinterkonferensen
Vinterkonferensen är startskottet för Medarbetarlyftet. Vi
tror att många kommer att finnas med på denna
Vinterkonferens 2013 i Sunne, men om du inte har
möjlighet att vara med här, så är det inget hinder för att
vara med i själva Medarbetarlyftet.
Du kan anmäla intresse till det ena eller både
Vinterkonferensen och Medarbetarlyftet
http://www.vinterkonferens.se.

Datum, tid och platser 2013 och 2014
Medarbetarlyftet omfattar 4 kursdagar och flera lokala samlingar.
1:a kursdagen är under vecka 11 2013, där varje inriktning genomförs på två platser.
2:a kursdagen är under vecka 39/40 ht 2013 på 4 olika geografiska platser/inriktning.
Däremellan bildas grupper efter val av fördjupning i varje spår.

LÄRA

MÖTA

Lidingö fhs/UCL
måndag 11/3

SVF fhs - Jönköping
tisdag 12/3

Karlskoga fhs
onsdag 13/3

Härnösands fhs
torsdag 14/3

TJÄNA

FÖLJA

Lidingö fhs/UCL
måndag 11/3

SVF fhs - Jönköping
tisdag 12/3

Karlskoga fhs
onsdag 13/3

Härnösands fhs
torsdag 14/3

Återkommer med tider!

Återkommer med tider!

HÖSTEN 2013
Alla platser och tider är inte
spikade ännu.
Boka av tid under
vecka 39 och vecka 40.
Det blir fyra geografiska
platser per inriktning så att
så många som möjligt ska
kunna delta.

JANUARI 2014
Här kommer det att vara
ett drygt dygn tillsammans
med logi på motsvarande
folkhögskolor som våren
2013. Reservera mitt i
veckan under vecka 2.

Lokala och regionala grupper
Tema inom spåren

Olika arbetsmodeller

Anmälan

I nästa nyhetsbrev
presenteras ett antal tema
inom respektive spår som
du kommer att få välja att
jobba med under året i de
lokala/regionala
grupperna.

Bilda online – distanscirkel
Fysiskt studiecirkel
Föreläsningar
Websändningar
Studiebesök m m

Webanmälan via
Gemensam Framtids
hemsida och Bildas
hemsida fr om vecka 40.
Du som är med på VK
intresseanmäler dig till en
inriktning om du även skall
vara med på M-lyftet. Mer
info kommer – väl mött!

Varje temagrupp formar sin
egen modell.

