Nyhetsbrev Futurum
Nr. 2 // 26. feb 2018

Innledning
Vi i Bedehuskirken gleder oss til å få besøk av dere etter påske! Vi ser frem mot 2 innholdsrike dager,
og vi tror dette kommer til å bli nyttig for deres prosesser videre. All info om disse dagene kommer til
å skje fortløpende på Facebook-gruppen.
I nyhetsbrevet denne gang følger en del informasjon som ikke er direkte knyttet til samlingene, men
som vi tenker er bra at dere alle sammen kjenner godt til. Ellers vil jeg nevne at det er endring i datoer
(se oppsett mot slutten). Dette skyldes at Lederkonferansen til ImF nå blir en årlig konferanse. Vi har
valgt å følge deres rytme og måtte derfor gjøre noen endringer. Viktig at dere noterer dette og setter
av datoene allerede nå.

Nytt navn
Høsten 2017 ble vi gjort oppmerksom på at det finnes 2 andre nettverk i det norske kirkelandskapet
som kaller seg selv for Vekst-nettverket. Det er ett læringsnettverk i Den evangeliske lutherske frikirke
og en re-vitaliserings prosess i NLM. Begge disse nettverkene ligner betydelig på det vi gjør.
Vi har derfor kommet til at vi vil endre navn på vårt nettverk. Vi ønsker ikke å bli forvekslet og vi ønsker
å ha en egen identitet. Fra og med 1. mars endrer vi derfor navn fra Vekst-nettverket til Futurum [latin
for fremtid].

Ny syklus med nye bedehus

Vi er tidlig i planleggingsfasen av å starte en ny syklus med nye bedehus fra april 2019 (eventuelt
november 2019). Da vil samlingene med syklus 1 (dere) og syklus 2 gå parallelt. Noen få ting vil være
felles for de 2 syklusene som måltid, sosialt og lovsang/forbønn. Innhold, prosess og arbeid vil være
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to ulike prosesser. Grunnen til at vi lar dere få vite dette allerede nå er at vi før påske vil gå i gang med
første informasjonsrunde med tanke på rekruttering. Når vi rekrutterte til syklus 1 var vi i kontakt med
5 steder som veldig godt kunne tenke seg å være med, men det var for tidlig for dem. Vi tror derfor at
potensialet for å sette i gang en syklus til er ganske god.
Også denne gangen vil det kreve minimum 5 team for at vi skal kunne starte og vi kan maksimalt ha
med 8 team. Syklus 2 vil stort sett være identisk med tanke på kostnader, veileder til hvert team,
forventninger, innhold og at det vil være en ledet prosess.
Neste trinn vil være å sette i stand andre steder til å være vertskap for tilsvarende prosesser. Dette er
foreløpig ikke kommet ned på planleggingsblokken, men vår klare målsetning med Futurum er at det
skal kunne reproduseres, og flere av teamene i syklus 1, og flere av dem som er potensielle for syklus
2, har tydelig potensial til å fungere som en «hub» og ressurssenter for andre og mindre steder.
Langsiktig ønsker vi å se en grasrotbevegelse formes som nedenfra påvirker våre lokalsamfunn og vår
nasjon.

Hvordan kan vi tjene dere utover selve læringsprosessen?
Dette er et spørsmål som har surret en god del hos oss siden november. Futurum tilbyr dere en ledet
endrings-prosess. Tanken er å bevisstgjøre og hjelpe ledelsen til å være ansvarlige for å utvikle ønsket
kultur og retning på sitt lokale arbeid. Dette tror vi fortsatt er enormt viktig og avgjørende for at dere
som er med skal få sette flest mulig av deres gode intensjoner ut i virkeligheten.

Det er en god del områder for tjeneste og kirkeliv som vi i Bedehuskirken har betydelig erfaring fra
som vi nok aldri kommer til å berøre særlig i selve Futurum-prosessen. Dette er kanskje ting som er
mer inspirerende i egenart, og som mer handler om hvordan vi gjør ting, hvordan vi tenker og hvorfor
vi tenker og gjør som vi gjør. Vi prøver å være dypt praktisk teologisk forankret og mye av dette tror vi
at dere vil ha stor utbytte av å la prege deres lokale sammenheng. Vi tror at flere av
dere sannsynligvis vil ha utbytte av at noen av disse tingene også ble berørt. Samtidig med dette er
Futurum for mellom 4 og 8 personer fra deres sted, og dette er utelukkende personer som er involvert
i ledelse. Ofte er det nyttig at flere få erfaringer og disse felles erfaringene kan være avgjørende
vippepunkt.
Noen eksempler på tema eller utfordringer kan være:
•
Hvordan legge til rette for at vi tar del i hverandre sine liv? Hva vil det si å leve i lyset?
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•
•
•
•
•
•
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•
•

Er det mulig å være bibelsk konservative samtidig som man er nytenkende, skapende,
kontroversiell og radikal? - JA!
Hvordan kan vi på en god måte både forholde oss til en synlig og en usynlig virkelighet?
Hva er en huskirke og hvordan fungerer det egentlig?
Kan alle mennesker høre Gud og hvordan? Er Gud personlig? Hvordan ser det ut i det daglige
livet?
Hvordan kan vi være lydige mot befalingen om å gjøre disipler av alle folk?
Hvordan bygge team basert på de 5 rollene beskrevet i Ef 4? Hva er en apostel? Hva er en
profet? Hva er en evangelist? Hva er en hyrde? Hva er en lærer?
Hva er karismatikk? Hvordan kan vi både frimodig forvente DHÅs inngripen, og være
ansvarlige ledere?
Hvordan lede en lokal kirke?
Hva er det allmenne prestedømme?
Hvorfor feirer ikke Bedehuskirken nattverd på gudstjenestene sine og hvorfor er det mor eller
far som døper sine barn?

Som dere kanskje forstår er det en hel mengde ting som vi kategoriserer som praktisk teologi og som
absolutt påvirker det vi gjør som lokal kirke. Vår tro påvirker vår praksis, og det å la det bibelske
materiell og den bibelske fortelling definere vår tro er avgjørende for å se at det vi ønsker skal skje,
faktisk bli virkelig. Å være en lokal kirke handler altså ikke kun om å gjøre gode endringsprosesser.
Fornyelse, vekkelse og reformasjon skjer med oss når vi møter den bibelske virkelighet og lar den
påvirke oss og våre liv.
Vi sitter fortsatt igjen med spørsmålet om hvordan kan vi best mulig tjene dere utover selve
læringsprosessen? Selvsagt har vi lært mye om endring og kulturbygging, men sammenvevd i alt
dette har den bibelske fortellingen vært det bærende elementet for vår historie i Bedehuskirken.
Som dere forstår er det her mer snakk om undervisning enn ledede endrings-prosesser. Vi kan lage
workshop og komme på besøk til dere med team alt etter det lokale behovet. Vi kan også lage en
konferanse (eller flere) der dere tar med dere en større del av folkene som hører til i bedehusene deres
eller vi kan gjøre undervisning tilgjengelig online. Vi har foreløpig ingen konkrete planer, men ønsker
bare å hive dette opp som en mulighet for å gjøre ting som kan bidra positivt i deres endrings-prosess
og vei mot å være og gjøre det Gud har for dere.
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Hvem er en del av Futurum?
Etter samlingen i Bergen har Egersund Misjonsforening blitt en del av Futurum. De er tilsluttet NMS
og er et bedehus med stor aktivitet og lange tradisjoner. Vi er utrolig glade for at de også ble med og
de 6 teamene som hører til i Futurum er en utrolig spennende gruppe å jobbe med. Potensialet er
stort, utfordringene mange og det skal bli et privilegium å følge hverandre over 3 år; vi heier på
hverandre, oppmuntrer hverandre, hjelper hverandre og står sammen for å se evangeliet gå frem og
Guds rike komme.
Team
Bore bedehus
Bygstad Indremisjon
ImF
Egersund misjonsforening
NMS
Inn-kyrkja (Lye)
ImF, NLM og Normisjon
Riska bedehus
ImF
Tonstad bedehus
ImF og NLM

Teamleder

Veileder

Lars Kåre Skjørestad

Torgeir Lauvås

lars.kaare.skjorestad@gmail.com
908 41 373

t.lauvas@imf.no
971 71 745

Linda Santistevan

John Torjus Bakke Eriksen

ruskenl@yahoo.com
954 60 032

jteriksen@gmail.com
990 45 506

Børge Hetland

Jarle Mong

borge.hetland@navtor.com
482 60 472

jarlemong@hotmail.com
922 24 925

Eirik Pettersen

Svein Arne Fasseland

eirikpe@gmail.com
936 89 807

svein.arne.fasseland@gmail.com
901 67 955

Rolf Gunnar Husveg

Per Åge Berge

husveg@lyse.net
952 07 766

periberge@gmail.com
900 44 067

Jørgen Tjørhom

John Torjus Bakke Eriksen

j.tjorhom@gmail.com

jteriksen@gmail.com

913 12 402

990 45 506

PS: Gjør oppmerksom på at faktura for inneværende semester sendes ut nå i begynnelsen av mars.
Datoer for samlinger med Futurum
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

9-11 nov 2018

fredag kl 09 - søndag kl 14

ImFs Lederkonferanse

29-30 mars 2019

fredag kl 09 - lørdag kl 18

Samling i Bryne

8-10 nov 2019 (ikke bekreftet dato)

fredag kl 09 - søndag kl 14

ImFs Lederkonferanse

27-28 mars 2020

fredag kl 09 - lørdag kl 18

Samling i Bryne

Hilsen
Svein Arne Fasseland, nettverkskoordinator
svein.arne.fasseland@gmail.com // 901 67 955

Thomas Rake, pastor
thomas.rake@bedehuskirken.no // 958 47 851
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