VÆKSTHUS
FOR BIBEL, LIV OG
LEDERSKAB
Væksthuset er et fælleskirkeligt undervisningstilbud fra Apostolsk Kirke,
Bethaniakirken og Bethelkirken i Aalborg. Vores vision er, at endnu flere må læse
Væksthuset er et fælleskirkeligt undervisningstilbud fra Apostolsk Kirke,
og leve med Bibelen som et solidt grundlag for discipelliv og lederskab.

Bethaniakirken og Bethelkirken i Aalborg. Vores vision er, at endnu flere må
læse og leve med Bibelen, som et solidt grundlag for discipelliv og lederskab.

LÆS OM VORES KURSER PÅ BAGSIDEN

LEDERSKOLE
Væksthusets lederskole er et to-årigt læringsforløb for dig, som arbejder som frivillig leder
i menigheden eller har ledelsesansvar på din arbejdsplads, og vil dygtiggøre dig i lederskab
med et kristent værdigrundlag. Lederskoleforløbet har fokus på at udvikle lederens kald,
karakter og kompetencer, samt udvikling af evnerne til selv- og teamledelse. Undervisningen er en kombination af oplæg og gruppesamtaler. Det forventes, at alle deltagere har en
mentor tilknyttet forløbet.
Startdato: 10/9 | Sidste tilmelding: 1/8 | Pris: 2000 kr.

TEMADAG OM MENTORING
 vnen til at disciple og fostre næste generation er en vigtig opgave for kirken, og til den
E
opgave er mentoring et vigtigt redskab. Vi har inviteret Jesper Oehlenschläger, der har stor
erfaring med mentoring og udvikling af ledere i Karlslunde Strandkirke. Temadagen vil give
en grundlæggende forståelse af mentoring, og hvordan mentoring kan bruges til at støtte
og udfordre andre til at lykkes i deres personlige vandring, tro og tjeneste.
Dagen er både rettet mod dig, der er mentor, og dig, der gerne vil benytte en mentor.
Dato: 29/10 | Sidste tilmelding 15/10 | Sted: Bethaniakirken, Aalborg | Pris: 150 kr.

TEMADAG OM PERSONLIGHEDSTYPER
I foråret 2017 afholder Væksthuset temadag om personlighedstyper. Temadagen giver
indblik i forskellige personlighedstyper og sætter ord på sammenhæng mellem type og
ledelsesstil. Målet er flere værktøjer til selv- og teamledelse og større forståelse for din og
andre menneskers adfærd, samarbejde og konfliktløsning.
Dato: 1/4 17 | Sidste tilmelding 18/3 17 | Sted: Bethelkirken, Aalborg | Pris: 150 kr.

For mere info og tilmelding besøg: www.vaeksthus.info

