
Vekst-nettverket nærmer seg oppstart, og vi i Bedehuskirken gleder oss til å komme i gang. Første 
samling er i november, men de som skal være med fra hvert sted kan allerede nå melde seg på ImFs 
Lederkonferanse (mer info om det under).  

Vi lever i en etter-kristen tid, og selv om 
Norge er et fantastisk land med lang 
kristen kulturarv, har kristen tro trange kår. 
De fleste lokale bedehus strever og har 
mange utfordringer. Vi drømmer om å se 
en tid der Guds rike igjen ekspanderer i 
nasjonen vår og at evangeliet i mye større 
grad enn i dag berører mennesker til 
radikal livsforvandling. Vekst-nettverket 
handler om å mye mer aktivt bevege seg i 
den retningen. Det er mengder av ting som 
spiller inn. Paul Machonichie, som besøkte Bedehuskirken denne våren, utfordret oss på at i enhver 
«krig» må «kampen i luftrommet vinnes» for at bakketroppene skal kunne innta nytt land. For oss har 
dette vært som et kall til igjen å be. Både be mer utholdende og strategisk, individuelt og kollektivt. 
Håper vi alle kan gå inn i sommeren med en forventning og en bønn til Gud om at Han igjen skal 
sende vekkelse over landet vårt.  

Uten å være ekspert i hvordan en krig vinnes, så vet vi også at det ikke er nok å vinne «kampen i 
luftrommet», man må også ha utrustet bakkemannskap som kan innta landet og seire. I en fredsnasjon 
som Norge er ikke sammenligningen til krig noe vi kanskje ville foretrukket. Samtidig er det klinkende 
klart at det pågår en krig om menneskers frelse. De fleste nordmenn går fortapt uten Jesus, og det 
kan se ut som om fienden vinner denne krigen. Vi drømmer om en tid der Guds folk reiser seg i samlet 
flokk, ber og inntar nytt land!  

Status på hvem som er med

Vi har siden høsten 2016 vært i kontakt med ca 15 ulike lokale bedehusarbeid. Vi må ha 5 steder med 
for at det skal bli oppstart av Vekst-nettverket; vi har 4 som har bekreftet at de blir med, 2 som fortsatt 
vurderer å bli med. Disse har frist til 1. oktober med å bestemme seg.  

De som blir med er:  
 • Bore bedehus 
 • Riska bedehus 
 • Ogna, Brusand og Sirevåg  
 • Lye (har ikke hatt stiftelsesmøte og ikke offisielt fått navn enda) 
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De som vurderer å bli med:  
 • Tonstad bedehus 
 • Vea bedehus 

Vi fakturer kr 3 500,- hver 1. oktober og 1.mars til alle teamene som er med, det koster altså kr 7 000,- 
pr år å være med på Vekst-nettverket. I tillegg kommer utgifter for samlingene.  

Det er fortsatt mulig for andre å bli med i nettverket. Dersom dere kjenner til steder eller fellesskap 
som kan være aktuelle er det fint om dere tipser oss, så tar vi kontakt direkte.  
 

Målinger av vekst

Vi ønsker å dokumentere utvikling og vekst i alle 
bedehusene som er med. Vi har derfor utviklet 
et system for både kvantitative og kvalitative 
målinger av hvert deltakende team. Disse 
målingen blir gjort i en gitt tidsperiode i midten 
av hvert semester. Hvert team må ha en person 
som er ansvarlig for å koordinere dette 
målingsarbeidet knyttet til sitt bedehus. Dette vil 
være noe konkret telling av antall mennesker, 
økonomi, grupper, etc og det vil være en web 
basert måling av det åndelige livet til mennesker 
som hører til hvert bedehus. Opplæring og 
innføring vil bli gitt.  

Vi ønsker å kommer i gang med telling allerede i oktober 2017. Det vil si at hvert team må ha en 
kontaktperson klar til 10. september. Vedkommende bør være administrativ god og være ansvarlig for 
å levere inn faktiske tall. Selvsagt kan denne personen være Teamleder, men dette må hvert team selv 
avgjøre. Det å gjøre målinger allerede i oktober gjør at vi både har en tydelig beskrivelse av faktiske 
tall før prosessen i Vekst-nettverket startet, og vi har et godt bilde av status til førte samling i 
november.  

Veileder

En viktig side av å være med i Vekst-nettverket er at hvert team vil få tildelt en veileder. Vi vil bruke 
høsten til å plassere veiledere på hvert team. Dette skjer i dialog med teamleder slik at vi gjør det vi 
kan for at veileder både skal ha god kjemi med teamet vedkommende veileder og slik at vi kan 
plassere veiledere med nødvendig utrustning og kompetanse på hvert team.  

Lederkonfernsen 17-19 november

All informasjon om Lederkonferansen ligger på konferansens nettside; www.leder-konferanse-no   

Dere må selv melde dere på konferansen. ved påmelding velg Vekst-nettverket. Det blir dyrere jo 
lengre dere venter med på melde dere på. Billigste pris varer frem til 31. aug, og prisutviklingen ser 
slik ut:  
10. juni – 31. aug. kr. 990,-  
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1. sept. – 30. sept. kr. 1390,-  
1. okt. – 31. okt. kr. 1750,-  
Påmeldingsfrist er 1. november.  

På nettsiden til konferansen er det utfyllende informasjon både om overnattingsmuligheter (de 
billigste alternativene kan nok bli utsolgt), bespisning og muligheten for felles transport med buss fra 
Rogaland.  

Vekst-nettverket har sjekket hotellpriser og har fått meget god pris på Quality Hotel Edvard Grieg som 
ligger like ved Flesland:  
- NOK 995,- per natt for både enkle og doble rom per natt (rom/frokost).  
- NOK 1245,- per natt for tre-sengsrom (rom med dobbeltseng + ekstra seng eller sovesofa)  
Dette alternativet er veldig bra, men det forutsetter transport fra hotell til Straume. dersom dere 
velger å kjøre opp, er dette billigste alternativ. Ta kontakt fortløpende med Svein Arne Fasseland 
dersom dere velger dette alternativet.  

Datoer for samlinger med Vekst-nettverket

Hilsen  
Svein Arne Fasseland, nettverkskoordinator  Thomas Rake, pastor  
svein.arne.fasseland@gmail.com // 901 67 955 thomas.rake@bedehuskirken.no // 958 47 851  
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17-19 nov 2017 fredag kl 09 - søndag kl 14 ImFs Lederkonferanse

13-14 april 2018 fredag kl 09 - lørdag kl 18 Samling i Bryne

28-30 sep 2018 fredag kl 09 - lørdag kl 18 Samling i Bryne

Mars 2019 (dato blir ikke klar før høsten 2017) fredag kl 09 - søndag kl 14 ImFs Lederkonferanse

27-28 sep 2019 fredag kl 09 - lørdag kl 18 Samling i Bryne

27-28 mars 2020 fredag kl 09 - lørdag kl 18 Samling i Bryne
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