Introduksjon og informasjon
- et prosessverktøy for menighetsplantning -

Med tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne
erfaringer, ønsker vi å hjelpe til refleksjon og handling
på områder som er viktige for alle som starter et nytt
fellesskap. Har dere en drøm om å starte noe nytt, kan
M4 gi hjelp til å realisere drømmen.

M4

Introduksjon og
informasjon om M4

Treningen skjer i 4 faser:
Fase 1:

2 dager samling der en går
gjennom hele M4 konseptet,
undervisning og hvordan det kan
brukes. Det vil bli arbeidet mye
med case i grupper. Samlingen
vil også ha element av coaching
trening for deg som skal følge opp
og veilede menighetsplantere.
Det forutsettes at de som
deltar har selv vært delaktig
i menighetsplanting, eller har
jobbet med menighetsplanting
i sin sammenheng. I forkant av
samlingen får du i oppgave å se
gjennom noe videoundervisning
til forberedelse.

Fase 2:

3 måneder interaktiv trening og
modellering av hvordan en bruker
Moodle som læringsplattform
i
treningen
(se
forklaring
nedenfor). De som er med på
de 2 dagene blir alle lagt opp
i et klasserom. Ulike oppgaver
og case skal arbeides med og
det legges opp til 4 interaktive
samtaler via nettet på ca. 1½ time
i grupper i løpet av perioden.
I løpet av denne perioden
legges det også opp en plan for
trening av menighetsplantere i
sin egen sammenheng gjennom
bruken av M4. Dette gir en
mulighet for å kunne tilpasse
noen av oppgavene til sin egen
sammenheng.

Fase 3:

En dags samling mandag 2
september for oppsummering
praktisk gjennomgang hvordan
M4 prosessen legges opp i deres
sammenheng.

Hvordan kan du
bli trent til å
bruke M4 i din
sammenheng.
Mandag 17 til tirsdag 18 juni 2013 legges
det opp til treningssamlinger for deg
som arbeider med å trene, utruste og
coache menighetsplantere og deres
team i kirkesamfunn, organisasjon
og nettverk.

Dette skjer både i Norge, Sverige og
Baltikum. Noen steder vil M4 trening bli gjort
regionalt. Andre steder brukt innenfor et
kirkesamfunn eller organisasjon, eller ved
at flere kirkesamfunn og organisasjoner
går sammen om treningen. Målet er at dere
i løpet av høsten 2012 eller våren 2013 kan
starte M4 i deres egen sammenheng.
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Fase 4: Gjennomføring av M4 (2013 2014)

Discipling A Whole Nation

M4

Kostnader:
» » Treningskostnader:
Kostnader pr. person for treningen
er 5000 kroner for fase 1 til 3.
Dette
inkludere,
treningsmateriell,
undervisning,
bruk
av
moodle
interaktive plattform m.m. I
tilegg
kommer kostnader til reise og opphold.
Dette tilrettelegges individuelt i de
ulike sammenhenger.

» » Oppstartskostnader ved M4.
Når en starter og bruke M4 vil det koste
1500 pr. deltaker for å koble seg opp og
bruke M4 som prosessverktøy. Pengene
går til DAWN Norge for å videreutvikle
M4 samt ha en en support funksjon
for alle M4 trenere. Dette inkluderer
også kursbok og kursmateriell, bruk
og oppfølging i forhold til moodle
plattform m.m.

Tidspunkt og sted:

Første samling: Mandag 17 juni kl. 1100 til
tirsdag 18 juni kl. 1600.
Andre samling: Mandag 2 september kl.
1000 - 1700.
Det kan også legges opp til trening innom
ulike kirkesamfunn og organisasjoner
etter behov og ønske.

Sted: Kristiansand eller Oslo (avhenger
hvor de fleste deltakerne kommer fra).

For mer informasjon:
Øivind Augland: E-mail: post@
dawnnorge.no mobil: 004795042260
NB: På www.dawnnorge.no ligger en
videopresentasjon av M4.

Hva er M4 og hvordan bruke M4?
M4 er utviklet som et prosessverktøy der
vi ønsker å ansvarliggjøre til handling. Med
tydelig utgangspunkt i Guds ord og egne
erfaringer, vil
vi hjelpe deg
til refleksjon
og handling
på
områder
som er viktige
for alle som
starter et nytt
fellesskap.
Har dere en
drøm om å
starte
noe
nytt, kan M4
gi hjelp til
å
realisere
drømmen.
M4 tar utgangspunkt i misjonsbefalingen.
Det er både en bok og et interaktivt
prosessverktøy knyttet opp til Moodle
læringsplattform (mer info. nedenfor). Vår
overbevisning er at alle Jesu etterfølgere
kan være med på å danne og multiplisere
fellesskap. Ikke alle er pionerer eller
menighetsplantere, men de fleste kan
være en del av et team som er med å
starter noe nytt. Misjonsbefalingen er
for all. Skal den oppfylles må stadig nye
fellesskap og menigheter plantes i Norge,
Skandinavia og hele Europa.
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”Meg er gitt all makt i himmel og på
jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag
til mine disipler, i det dere døper dem
og lærer dem å holde alt jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager
inn til jorden ende” (Matteus 28, 18-20).
Ut fra misjonsbefalingen har vi tydeliggjort fire fokusområder.
Vi har beskrevet disse områdene med fire nøkkelord på M.

Master

” Meg er gitt all makt i Himmel og på jord. .

Mission

gå derfor ut

Multiplication

Movement

o g gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem og lærer dem å
holde alt jeg har befalt dere,

Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

M4 er for alle som arbeide med oppstart av nye fellesskap. Det tar opp temaer som alle
som starter noe nytt må forholde seg til. All undervisning av de ulike forfatterne finnes
også som videoundervisning (på norsk og engelsk). I tilegg er det gjort reportasjer
og intervjuer med menighetsplanterne som kan brukes som resursmateriell i en
treningsprosess.
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M4 har to nivåer:
Nivå 1: M4 er januar 2013 gitt ut som to bøker som
omhandler temaer som alle som starter nye fellesskap
må forholde seg til. Boken kan brukes som en
resursbok i oppstartingsfasen de første 1 – 2 årene av
menighetsplantingen. Flere av oppgavene krever tid og
må arbeides med og bearbeides over flere samlinger
med kjerneteamet i plantningen. Bokens innhold er:
Fire fokusområder, (Master, Mission, Multiplication
og Movement) hvor hvert av fokusområdene har fire
undertemaer.
Teamoppgaver, casestudier og individuelle oppgaver,
læringsmål
og
litteraturliste
under
hvert
av
fokusområdene.
En mal for prosjektoppgave som kan utformes som en
del av prosessen. Denne bygger på arbeidet som er
jobbet med gjennom teamoppgavene.
Nivå 2: Alle som har vært med å utviklet M4 er overbevist
om at menighetsplantere og deres team trenger å være
knyttet til noen som gir hjelp og oppfølging gjennom en
plantningsprosses. Å møtes med andre team som planter
nye fellesskap kan også være til stor hjelp. Dette kan skje
enten regionalt eller gjennom kirkesamfunn, nettverk
eller organisasjon en planter gjennom. Etter flere års
arbeide med M4 ser vi at alle team trenger mennesker
en står ansvarlig overfor i plantningsprosessen slik at
en holder fokus i arbeidet. Dette er bakgrunnen for at
M4 er utviklet til mer enn en bok.
M4 er også utviklet som et interaktivt prosessverktøy
på internettet ved bruk av Moodle.
På denne læringsplattformen kan en i fellesskap se
undervisningen til forfatterne, lytte til videointervjuer
og reportasjer fra plantninger som har skjedd i Norge
de siste årene. Gjennom et forum kan en komme i
kontakt med andre menighetsplantingsteam for å
diskutere ulike utfordringer og problemstillinger.
DAWN Norge tilrettelegger trening til å bruke
denne læringsplattformen for ledere med ansvar
menighetsplanting i kirkesamfunn og organisasjoner,
samt andre som arbeider med å trene og coache
menighetsplantere.

Mulighetene dette gir:
» » Menighetsplantere og deres
team inviteres til en prosess
over 1- 2 år sammen med andre
menighetsplantingsteam.
Prosessen blir lagt opp av
personer som er trent av
menighetsplantere tilknyttet
DAWN nettverket i Norge.
Den kan skje regionalt
eller i ulike organisasjoner,
nettverk og kirkesamfunn.
Hyppighet og varighet på
samlingene bestemmes ut fra
sammenhengen. I samlingene
vil de ulike temaene fra M4
fortløpende bli tatt opp.
Innholdet i samlingene vil
være: Erfaringsutveksling og
rapportering, arbeid i team,
undervisning, bønn og forbønn,
gruppe coaching og utvikling
av mål til neste samling m.m.
» » Du vil få tilgang til
videoundervisning og
resursmateriell på Moodle
interaktive læringsplattform.
Alle deltakerne i
plantningsteamene som
er med i prosessen legges
inn i klasserom med egen
innlogging. Der tilrettelegges
både teamoppgaver og
individuelle oppgaver og en
mulighet for kommunikasjon
med andre team som er med
i prosessen. Dette tar ikke
bort viktigheten av å møtes
fjes til fjes i prosessen, men
forsterker prosessen og øker
ansvarligheten.
» » Du blir med i en målrettet
prosess med høy ansvarlighet
underveis, oppfølging og
inspirasjon fra trente veiledere.
» » Det gir stor fleksibilitet til å
kunne brukes nasjonalt og
regionalt.
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Øivind Augland
Daglig leder i DAWN Norge.
Mobil: +47 95042260
www.dawnnorge.no
www.m4europe.com

