PROGRAM
FREDAG (Dagstema: Invitert)
18.50 Åpent for pålogging/mingling
19.00 Velkomst & introduksjon STEG 2021
19.15 Invitert v/Biskop Christian Alsted
19.35 Refleksjon/samtale
19.50 Pause
20.00 Møt lørdagens foredragsholdere
20.15 Innlegg/intervju med Martine & Egil
20.35 Refleksjon/samtale
20.50 Avslutning for dagen

fi

LØRDAG (Dagstema: Utrustet & Sendt)
09.00 Velkommen & ord for dagen
09.10 Undervisning (1)
09.30 Refleksjon/samtale
09.50 Pause
10.00 Undervisning (2)
10.20 Refleksjon/samtale
10.40 Pause
11.00 Undervisning (3)
11.20 Refleksjon/samtale
11.40 Lunsj
12.30 Undervisning (4)
12.50 Refleksjon/samtale
13.10 Pause
13.20 Intervju og info om M4 Ready
13.45 Samtale om viktige ting videre
14.00 Pause
14.15 Sendt v/Biskop Christian Alsted
14.50 Avslutning av STEG 2021

PÅ M E L D I N G

DU ER INVITERT TIL

Du nner påmeldingslink på metodistkirken.no
eller på Facebook siden «Nye Trosfellesskap i
Metodistkirken».

PRIS
Denne gangen er det ingen kostnad med å delta på
STEG - konferansen.

D I G I TA L K O N F E R A N S E
Erfaringene mange har hatt etter dette året med
flere digitale konferanser er at det kan være
intenst og litt slitsomt å følge med på skjerm time
etter time.
Vi legger derfor opp til flere pauser underveis og
oppfordrer deg samtidig til å benytte disse
pausene til å strekke på deg, få litt frisk luft og ha
klargjort litt mat og forfriskninger underveis for å
få best mulig utbytte av dagene.
Du vil få instrukser underveis i forhold til kameraog mikrofonbruk. Dette vil variere noe i forhold til
om vi er i foredrag-, gruppe- eller spørsmål/svar
modus.
Vi håper du vil få en god opplevelse selv om STEG
denne gangen blir digital, og vi er sikre på at kan vi
sammen kan gjøre dette til en flott opplevelse.
Det er mulig å følge STEG samlet, flere samlet på
ett sted. Vær bare oppmerksom på at dere alle er
påmeldte og har aktiv zoombruker til «breakout
session» / gruppesamtaler underveis, alternativt
har en egen gruppe lokalt om dere er 4-5 personer
samlet.

STEG

er en konferanse hvor du
oppmuntres og utfordres til å se muligheter
i det å starte nye trosfellesskap.
Du vil møte:
Biskop Christian Alsted, Metodistkirken
Janne Våje Nielsen Frelsesarmeen
Kristian Landro Sauda Huskirker
Geir Undheim Salt Voss
Nasjonalt team for menighetsplanting
og mange andre deltagere

•
•
•
•

På STEG vil du få:
Inspirasjon og hjelp til å se muligheter
Høre spennende innlegg og foredrag
Tid til refleksjon og gruppesamtale
Teste ut og søke klarhet i veien videre

E T T S T EG AV G A N G E N
BISKOP
C HRIS T I A N A LS T ED

«Nye trosfellesskap når ut til mennesker som
eksisterende menigheter ikke når. Nye trosfellesskap blir
meningsfulle kristne fellesskap for mennesker som ellers
aldri kommer i nærheten av en kirke. De fornyer og
inspirerer de eksisterende kirker, nye trosfellesskap
engasjerer og skaper nye ledere og gir troen kropp og gjør
en forskjell i lokalsamfunnet. Nye trosfellesskap skaper
flere Jesus etterfølgere og kommer i mange forskjellige
former og størrelser. Vi har plass til mange flere, og vi vil
gjerne eksperimentere. Menighetsplanting, nye trosfellesskap, nye måter å være kirke på, Fresh Expressions det handler alt sammen om at gjøre flere mennesker til
Jesu disipler og derved forandre verden. Jeg brenner for
at Metodistkirken skal starte flere nye trosfellesskap,
fordi jeg vet at det vil gjøre at flere mennesker opplever
glede og nytt liv i møtet med Jesus. Jeg innbyr deg til å
være med i en bevegelse i Metodistkirken i Norge, som vil
bringe liv og fornyelse i kirken. 12.-13. mars kan du ta det
første STEG.»

STEG - 2021 er den andre konferansen Metodistkirken arrangerer med fokus på å tenke nytt i
forhold til å starte nye trosfellesskap. Drømmen er «å starte og utvikle nye livsnære og
multipliserende trosfellesskap» og at det blir like naturlig å starte
nye trosfellesskap på nye steder som det er å bli med i fellesskap som allerede nnes.

Er du klar for et nytt STEG i 2021?

M Ø T LØ RDAG EN S FORED RAG S HOLD ERE:
JA N N E VÅ J E N IELS EN

FRELS ES A RM EEN , OS LO

Janne kommer fra en kirkestruktur nokså lik vår egen, et etablert kirkesamfunn
med dype røtter og tradisjoner. Hun har i den sammenheng fått være med å
starte nye trosfellesskap med et sterkt diakonalt fokus, og vi gleder oss til å høre
eksempler på hva som har vært mulig å få til av nye ting ut ifra «en etablert
setting».
K RIS T I A N L A N D RO

H U S K IRK ER, S AU DA

Kristian er 38 år, gift med Karin og de har 3 gutter på 6, 8 og 10 år. Han jobber
som prosjektleder i Sauda kommune og aktiv KrF’er i kommunestyret. Kristian
har startet huskirke utifra hjemmet, og det utvikler seg til å bli flere huskirker.
Dette har vært en prosess over tid, med utfordringer og gleder. Få med deg dette!

M A RT IN E OG E G IL

GEIR UND HEIM

var med på STEG i 2018,
og er godt i gang med et
husfellesskap i Oslo.
Nå gleder de seg til både
å dele sine erfaringer og til
å møte deg på digitalt STEG!

Geir er 31 år og bosatt på Voss. Han ble for noen år siden med i teamet sendt ut
fra Salt Bergen for å re-plante i en «gammel menighet» på Voss. Geir forteller om
kallet til å bli med i forsamlingslederteamet og vil fokusere på hvor viktig teamet
og teamrollene er når en skal plante noe nytt eller revitalisere noe eksisterende.

ARRANGØR:

Kristin og Helene Benedikte er begge nyutdannede prester i Metodistkirken
(Tromsø/Arendal) og vil dele sine erfaringer fra besøk til flere Fresh Expression
prosjekter. Dette er inspirasjon de tar med seg inn i egen menighet og som de
gjerne deler til inspirasjon for andre å lære om nye måter å være kirke på.

K RIS T IN OD ÉN B ROB AC K /
HELEN E BEN EDIKTE GRAN U M - AAN ESTAD

fi

Nasjonalt team for menighetsplanting
Metodistkirken i Norge

SALT, VOS S

M E TOD IS T K IRK EN S
N ASJON ALE TEAM

