GLIMT FRA MENIGHETENS PROSJEKT I THAILAND:

Kalt til å lede andre
2014: – Menighetene i distriktet har opplevd store forandringer etter
at lekmannsprosjektet startet, forteller Onchan Phuyafa som er prest
og leder for prosjektet.
I år har det kommet to nye medarbeidere i
staben (bildet), og det har vært fokusert på
ungdomsarbeidet, forteller misjonær Olav
Skjerpe. Målet er å bidra til å bygge kapasitet
for et levende ungdomsarbeid i distriktet.

Dette var det første av i alt tre seminarer med
Disippelliv som tema. Det andre seminaret ble
holdt i juli, på Immanuelhjemmet i Phibun,
med deltakere. Det tredje seminaret ble holdt i
november i Mukdahan.

LÆRINGSFELLESSKAP: I februar samlet 50
representanter fra alle menighetene i distriktet seg til et læringsfellesskap kalt Agenda1,
som hjelper menigheter til å arbeide og vokse
sammen. Det undervises om å leve som en
disippel og å gjøre andre til disipler, hvordan
menigheten kan bety noe for lokalsamfunnet
rundt, og hvordan man starter nye grupper og
fellesskap.
Menighetene deler tanker om hva deres lokale
kirke er. Deltakerne evaluerer planene fra det
siste halvåret, og ser nærmere på hva som er
oppnådd og hva som gjenstår.

GO ON OG IMPULS: I juni ble det valgt nytt
ungdomsstyre i distrikt 4. Lederen har ukentlige møter sammen med prosjektstaben for å
lede ungdomsarbeidet fremover. Ungdomsstyret har i år hatt to store arrangementer, Go
On i april og Impuls i oktober. Planleggingen
startet allerede ved begynnelsen av året.
Go On, en leir for ungdomsledere og en forberedelse til den årlige store leiren Impuls i
oktober, samlet vel 60 ungdommer. Til Impuls
kom nesten 200 ungdommer. Temaet i år var
relasjoner.

DISIPPELLIV: I mars var 35 voksne lekledere
samlet til seminar i menigheten Namtheng.

Mange er blitt døpt, flere lekledere tjener i
lokale kirker, og nye medlemmer kommer til
kirkene. Takk for støtte og forbønn!

FAKTA OM
Kirkesenteret i Mukdahan
(prosjektnr. 540 232)

Kirkesenteret i Mukdahan er en base
for ledertrening for flere menigheter.
Målet er todelt; Å se menighetene
i distriktene vokse og utruste nye
ledere, i tillegg til å utruste og inspirere enkeltmennesker til å bety noe for
sine nabolag.

TAKK
FOR AT DIN MENIGHET VIL ...

GiHåP

HILSEN

