INNOSTU JA INNOSTA
tavoittamaan lähimmäisesi

T

alven työpajalauantait lähestyvät ja kutsuvat sinua innostumaan ja varustautumaan, jotta voisit tavoittaa lähimmäisesi ja
innostaa muitakin työhön!

Innostu ja innosta -päivät ovat tarkoitettu sinulle seurakunnan johtoon
kuuluva, evankelista, lapsi-, varkki- ja nuorisotyöntekijä, leirien vastuullinen tai joku muu työmyyrä sekä sinulle, joka et vielä tiedä paikkaasi,
mutta haluaisit vaikuttaa ja löytää sellaisen. Haasta itsesi ja lähde liikkeelle, sillä Jumala ei pelastanut sinua kuluttamaan kirkon penkkiä,
vaan antamaan itsesi käyttöön ja valloittamaan paikkakuntaasi ja Savoa
Hänelle!
Edessä on kolme lauantaita eri puolilla Savoa ja voit valita niistä sinulle sopivimman. Päivät ovat maksuttomia, vain ruokaraha järjestävälle
seurakunnalle olisi suotavaa olla mukana.
Kaikki päivät sisältävät yhteiset osiot, yksilö- ja ryhmätyöt sekä kaksi
työpajahetkeä, ruokailua unohtamatta.
Työpajoilla on esillä seuraavat teemat valittaviksi:
1. Media — HUOM! Oma läppäri tai ipad mukaan!
2. Viestintä, tiedon kulku; työkaluja seurakunnan, palvelutiimin ja
ryhmän viestinnän suunnitteluun.
3. Koulutyön aloittaminen, Mikkelin esimerkki
4. Pyhäkoulutyö, uusia ideoita
5. Royal Rangers -työ — HUOM! Miehet, erityisesti teille!
6. Lastenmissio — HUOM! Vain Mikkelissä!

Innostu ja innosta -päivien runko
8:30 AAMUPALA
9:00 "Tässä oon, voimaannun edessäsi"
-ylistys- ja rukoushetki + alkusanat
ja ohjeet päivästä
9:30 "Minä tiedän, tietävätkö toiset?"
-ajatuksia viestintään
10:00 "Mene tässä voimassasi!" -opetustuokio
11:00 "Tunnista ja tunnusta lahjasi"
-yksilö- ja ryhmätyö
12:00 LOUNAS
12:45 Työpaja 1
13:45 TAUKO
14:00 Työpaja 2
15:00 PÄÄTÖSKAHVIT JA LOPPUSANAT

Mieti tarkkaan etukäteen, mille kahdelle
työpajalle tahdot osallistua. Päivän aikana
et ehdi kiertää kaikkia. Lastenmissio on esillä vain Mikkelissä, ei muualla. Huomaa
myös, että mediapisteelle mahtuu max kuusi henkilöä kerrallaan oppimaan ja tarvitset
mukaan osallistuaksesi oman läppärin tai
ipadin. Muihin työpajoihin mahtuu enemmän osallistujia ja et tarvitse muuta kuin
muistiinpanovälineet mukaan. Viestinnän
työpajaa varten ota mukaasi oman seurakuntasi (ja ryhmäsi) arvot, näkylauselmat ja
tavoitteet.

sivu 1/2

INNOSTU JA INNOSTA — tavoittamaan lähimmäisesi

Tarkoitus olisi, että jokaisesta seurakunnasta tulisi jokaiselle työpajalle joku oppimaan ja innostumaan. Miettikää seurakunnassanne jo
etukäteen, kuka osallistuu mihinkin. Näin saatte parhaimman mahdollisen hyödyn Innostu ja innosta -päivistä ja tuotte isomman annin kotiseurakuntaanne.

Innostu ja innosta -päivät ovat:
27.1.2018 Mikkelin helluntaiseurakunnassa
3.2.2018

Iisalmen helluntaiseurakunnassa

17.2.2018 Kuopion Eelimillä
Ilmoittautumiset ja ruoka-aineallergiat järjestävälle seurakunnalle

viimeistään 15.1.2018:
Antti Kakriainen, Mikkeli, 044 0363 310,
antti@mikkelinhelluntaisrk.fi
Jouni Juntunen, Iisalmi, 045 6742 600,
jouni.juntunen@helluntaiseurakuntaiisalmi.fi
Jyrki Liukkonen, Kuopio, 050 3027 655,
jyrki.liukkonen@eelim.net
Mukaan kirjeessä mainittujen ohjeiden lisäksi iloista ja syttyvää mieltä!
Jumala tarvitsee sinua!
Sinua paikalle innokkaasti odottaen,

Marjut / Savon lapsi-, nuoriso- ja koulutyön kehittäjä ja
Savon uusi koulutustiimi :)
P.S. Lisätietoja saa kysellä Marjutilta, 050 4037 444

Hyvä Savo ry | Koulutustiimi

Hyvä Sanoma -konferenssi 19.—21.1.2018.
Keuruun helluntaiseurakunnassa
Aiheena sukupolvenvaihdos seurakunnassa
Kun uusi sukupolvi ottaa vastuuta seurakunnan tulevaisuudesta, millaisia mahdollisuuksia muutos tuo tullessaan?
Miten seurakunnan uudistuminen voimaannuttaa muun
muassa evankeliointia? Tule itse tai kokoa ryhmäsi mukaan
tapaamaan toisia Suomen evankeliointisydämisiä!

Lue lisää: www.hyvasavo.fi | www.hyvasanomapalvelut.fi

