EXPONENTIAL ROUNDTABLE
13. OKTOBER 2020
EN DAG, 130 BYER, 28 LAND,
24 SPRÅK, 6 TIDSSONER.

Kultur kan bli definert som et spontant
gjentagende mønster av adferd. Kultur formes
av overbevisningene i tankene dine og fra
lidenskapen i hjertet.
Det vi gir verdi til blir det vi prioriterer, og det vi
prioriterer blir fortellingen og språket som vises
gjennom adferden vår.

Velkommen til Exponential Roundtable
Exponential er et fellesskap av ledere som
er samlet for en hensikt. Det er et nettverk av
kristne ledere med en lidenskap for å se nye
menigheter bli plantet og multiplisert over hele
Europa. Vår felles visjon er å se reproduksjon
og multiplikasjon bli den naturlige norm for
kirkens språk og adferd i hele Europa.
Temaet for Exponential Roundtables 2020
er: Igniting a Culture of Multiplication. Vi vil se
evangeliet, ledere, disipler, kirker og nettverk
multiplisert over hele Europa. I løpet av dagen
vil vi fokusere på de forskjellige aspektene av
multiplikasjon.

Vi ønsker å gi dere ressurser som vil tjene deg
og menigheten din i arbeidet mot å plante
nye menigheter. På exponential.courses får
du gratis tilgang til alle videoene fra de ulike
seminarholderene. Du vil også kunne få tilgang
til den nye boka vår online.

Der er en
glede å få
lov til å tjene
sammen
med deg!
Øivind Augland
Visjonær leder og
styreleder

Jürgen Eisen
Administrerende
direktør
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20
MIN

GRUPPER OG BØNN

LINK

SPARK: IGNITING A CULTURE OF MULTIPLICATION
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VALUE: MULTIPLICATION IS THE NORM
[OPPTAK] RAPHAEL ANZENBERGER
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VELKOMST
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NARRATIVE: LANGUAGE OF MULTIPLICATION
[OPPTAK] DAVE FERGUSON
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Du har nå hørt Øystein og Gina Gjerme snakke om ”multiplikasjonskulturen”, og hvordan de fokuserer på å multiplisere evangeliet,
disipler, ledere og nye menigheter. Bruk litt tid på å dele noe av din egen historie med
andre rundt bordet ditt..
Del: (to minutt hver)
1. Presenter deg selv,
2. Hvordan du er involvert i menighet/tjeneste, og
3. En kort historie om en person som har investert i deg og har hatt betydelig
innvirkning på din vandring med Jesud (ett minutt hver)

Be: Be om at Gud må snakke til deg og folka rundt deg.

€10

Kjøp fordypningsressurser for bare
per seksjon
I disse seminara vil du også få med notater og spørsmål som du kan bruke inn mot lederskapet.
SPARK: Igniting a culture of Multiplication. Gina og Øystein Gjerme: lear.no/spark
VALUE: Is Multiplication biblical rooted? Raphael Anzenberger: lear.no/value
NARRATIVE: The language and stories of Multiplication. Dave Ferguson: lear.no/narrative
BEHAVIOUR: Practice of Multiplication. Ric Thorpe: lear.no/behaviour

GRUPPER
[LOKALT]

LINK

30
MIN

LEAR.NO/11

Raphael har forklart hvordan multiplikasjon er et bibelsk konsept.
Evangeliet, dispiler, ledere og nye menigheter ble multiplisert, men det skjedde gjennom lydighet til Den Hellige Ånd. Derretter snakka Dave Ferguson om fortellinger om
multiplikasjon, viktigheten av språket vi bruker og historien vi forteller. Dette forsterker
kulturen vi ønsker å bygge. Basert på disse to sesjonene, spør hverandre:
1. Hva viste Gud deg gjennom disse to sesjonene, og hva inspirerte deg mest?
2. Hva kan vi lære fra tre-stegs-modellen om menighetsplanting i den tidlige kirken?
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MIN

ZOOM Q&A
[LIVE] ZOOM ID: 884 7885 4903

LINK
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PAUSE OG LUNSJ
[LOKALT]
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SEMINAR: VELG EN OG DISKUTER I GRUPPER ETTERPÅ
[OPPTAK] SEMINAR VALGT AV DIN VERT
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GRUPPER
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3. Har du en historie å dele som vil kunne hjelpe til å skape en multiplikasjonskultur?
Del kort om denne.

LEAR.NO/15

Du har nå hørt på en av de mange seminar som er tilgjengelige om
de ulike aspekta av multiplikasjon. Reflekter rundt følgende spørsmål:
1. Hva viste Gud deg gjennom denne sesjonen, og hva inspirerte deg mest?

5
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HILSEN OG FORKLARING
[LIVE] ØIVIND OG JÜRGEN

LINK
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BEHAVIOUR: PRACTICE OF MULTIPLICATION
[OPPTAK] RIC THORPE OG NESS WILSON

LINK

LEAR.NO/17

20
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GRUPPER
[LOKALT]

LINK

2. Bruk to minutter på å summere opp i tre setninger hva du har hørt og lært av denne
sesjonen, og del deretter med de andre rundt bordet..

LEAR.NO/18

Hvordan ser multiplikasjon ut i praksis? Ric Thorpe, biskop og
menighetsplanter i den engelske kirken, har nå delt eksempler og historier om
multiplikasjon fra hans egne erfaringer med disippelgjøring, evangelisering, menighetsplanting og strategisk planlegging på nasjonalt nivå. Reflekter rundt følgende spørsmål:
1. Hvilke eksempler på multiplikasjon har du erfart i din menighet/tjeneste?
2. Disippelgjørende spørsmål, mentoring av ledere i lederskapsposisjoner, og
menighetsplanting sammen med ”lærlinger” er alle multiplikatorer. Hvordan
kan disse, eller andre intensjonelle innblandinger påvirke din egen vekst og
menighetsplantingskapasitet?

Få tilgang til over 30 GRATIS seminar på lear.no/workshop
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ZOOM Q&A
[LIVE] ZOOM ID: 884 7885 4903
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PAUSE OG KAFFE
[LOKALT]
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5
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STORY: MENIGHETSPLANTING FRA BERLIN
[OPPTAK]

LINK

LEAR.NO/21

20
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MOVEMENT: COMMITMENT TO MULTIPLY
[OPPTAK] LEO BIGGER

LINK

LEAR.NO/22

10
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NEXT STEPS: EXPO 2021 I BERLIN
[LIVE] ØIVIND OG JÜRGEN

LINK

LEAR.NO/23

TAKK TIL VÅRE PARTNERE OG TIL STYRET I
EXPONENTIAL EUROPE:
Neste
Exponential Europe

LEDERSKAPSKONFERANSE
12.-14. oktober
2021

Konferansepakke
Kjøp alle seminara og
ressursene for

€29

(total verdi €50)
Hver av hovedtalerne har laget 2
x 20 minutter videoer der de går
mer i dybden på sitt tema.
Kjøp konferansepakken i dag og
få med videoene fra alle hovedtalerne, fordypningsmaterialet, og
notater med spørsmål til
lederskapsgruppa di.

EUROPE
exponential.courses/bundle
- Konferansepakke for €29 -

