
leder-og inspirasjonstreff

ledelse av frivillige

SOMMERFRYD

7-9. SEPTEMBER 2012

NORDNORSK DISTRIKT HAR GLEDEN AV Å INVITERE DEG TIL DEN 

ÅRLIGE SAMLINGEN FOR DE SOM HAR LEDEROPPGAVER OG ANDRE 

SOM HAR INTERESSE FOR Å BYGGE MENIGHET I NORD-NORGE



Program 

Fredag

18.30: Kveldsmat

19.30: Forandring fryder, eller...

Sabbaten
08.00: Frokostmøte (Oppsummering 
av fredag kveld for de som ikke fikk 
med seg fredagens program. Kan 
også brukes som bonustrack)

08.30: Frokost

10.00: SideOut - En øvelse på 
åndelig refleksjon

11.15: Gudstjeneste: Tilkoblet, men 
alene?

13.00: Lunsj

14.00: Felles gåtur (nesten 
obligatorisk)

15.00: Ledelse av frivillige i 
menigheten

17.45: Kveldsmat

19.00: Om relasjoner, for tenk om de 
frelser...

Søndag

8.30: Frokost

9.30: Menigheten i sosiale medier

12.00: Hva har dette gjort med deg?

12.25: Oppsummering v/ Tom 
Angelsen

Programmet slutter ca 12.30

Lunsj

Seminarbeskrivelse
Hvordan er det å være frivillig? Hva 
motiverer frivillige? Hvordan leder 
man frivillige?

Menigheten er bygd på frivillighet. I år 
inviterer NND menighetens ledere og 
andre som ønsker å bygge 
menighet i NND til seminaret 
"Ledelse av frivillige".

Tore Molstad Andresen og Geir Olav 
Lisle har erfaring fra ledelse i offentlig 
forvaltning og som frivillig leder og 
medlem i menigheten og andre 
frivillige organisasjoner.

Seminarholderne er kjent for å bruke 
fortellinger, humor, dialog og 

Geir Olav Lisle er avdelingsdirektør i 
Husbanken, og har tidligere arbeidet i 
ideelle og humanitære organisasjoner 
(Newbold College, SDA i Pakistan, Røde 
Kors). På fritiden følger han opp tre barn 
med forskjellige fritidsaktiviteter og har 
styreverv i ADRA Norge, ADRA 
International og Norsk Pasientskade-
erstatning.

Tore Molstad Andresen er rådmann i 
Lunner kommune. På fritiden er han 
engasjert i familien sin og trener Tyrifjord 
volleyball klubb. Med utgangspunkt i 
volleyballaget leder han en ukentlig 
sabbatsskoleklasse for tenåringer 
(SideOut). I tillegg til engasjement i 
lokalmenigheten er han med i styret for 
Adventistsamfunnet i Norge.

praktiske øvelser i sine pre-
sentasjoner.

Ta gjerne med bærbar PC eller 
nettbrett.

Pris
Kost og losji dekkes fullt ut. Ta som 
vanlig med sengetøy. 

Reisekostnader
Deltakerne får dekket reiseutgifter 
utover kr. 500. Oppad begrenset til 
kr. 1000 pr. person utregnet etter 
rimeligste eller mest hensiktsmessige 
transportmulighet. Ved bruk av bil 
dekkes kr.1.50 pr. km. Egenandel 
kr. 500 per bil. 

Det anbefales at det kjøres fulle biler 
framfor å kjøre med flere halvfulle 
biler.

Påmelding
Så snart som mulig, og senest 
onsdag 29. august til Tom Angelsen 
(tom.angelsen@adventist.no eller 
465 41 322).

Det er tidlig påmeldingsfrist slik at vi 
kan få anledning til å ordne alternativ 
overnatting om det blir mange 
påmeldte.
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