Disippelhus
à Oppstartsdag
-

Bli kjent med hverandre.
Ha det gøy sammen.
Bestemme individuelle Disippelpuls mål for det neste halvåret.
Avklare og ansvarsfordele de felles rytmene i huset.

1. Invester i oppstartsdagen. Sett av en hel lørdag. Det er nå dere skal bli kjent med hverandre,
internt i husene, husene på tvers, og lederskap/engasjerte i menigheten med husene. Dere bygger
en relasjon som skal være varm, god, og som skal vare hele året. Minst.
2. Sett av to timer til en arbeidsøkt. Ta utgangspunkt i programmet nedenfor. Som lokal leder er du
med i denne prosessen. Veiled og få med deg målene de setter seg. Push de som blir for forsiktige.
Realitetsorienter de som blir for ambisiøse. Målet er rytmer som kan vare livet ut. Disippellivet er et
marathon, ikke sprint.
3. Gjør noe gøy sammen. Gjerne noe ekstraordinært. Klatrepark. Paintball. Escape room. Noe som
bygger team og fellesskap. Spis en god middag sammen. Gjerne hjemmelaget. Gjerne i et hjem, ikke
en sal. Gjør det hjemmekoselig. Disippelhus skal være personlig.
PROGRAM GRUPPEARBEID
0:00 Se video «DH 1 Hvorfor Disippelhus?, Eirik»
0:10 Diskuter i huset:
- På hvilke arenaer har du opplevd å være helt deg selv? “Her kjenner de meg. Og de er faktisk
gla i meg allikevel! Jeg trenger ikke bevise noe, men jeg vil gi det jeg har”.
- Hva skal til for å skape dette klimaet i Disippelhuset deres?
0:25 Se video «DH 2 Disippelpuls, Håvard».
0:35 Del ut arket «DH Deltakermål» til alle. Alle jobber med å sette individuelle periodemål under
de tre overskriftene, for det neste halvåret.

1:00 Pause
1:10 Se video «DH 3 Pulsen på huset, Eirik».
1:20 Diskuter i huset og noter i «DH A3 Forventningsavklaring».
- Del opp den felles hverdagen deres i Rytme, Fellesskap & Oppdrag.
- Land sammen på hvordan dette fellesskapet skal se ut og definer praktiske husregler.
- Sett mål, avklar rammer og definer tydelige ansvarsområder under hver av overskriftene.
2:00 Ferdig.

