
Norge blir stadig mer multikulturelt, men det gjenspeiles ikke i kristen-

Norges lederskap. Hvorfor ikke?  Mosaic leder ønsker å utruste til ungt

lederskap i det multikulturelle kirkelandskapet.  

Hva er Mosaic leder?

Mosaic leder er et ledertreningskurs for unge kristne med ekstra fokus på at vi lever i

et multikulturelt Norge og går en svært multikulturell fremtid i møte. Dette er et

rykende ferskt samarbeid mellom Ung baptist, Laget (NKSS) og Pinse Ung. I løpet av

fire helger og to nettsamlinger vil det undervises i aktuelle og relevante tema som vil

utvide den enkeltes syn på kristent lederskap og lederskap generelt. Vi tror at det

mangfoldige og kulturrike Norge er en styrke; ikke en svakhet. Derfor er det viktig at

vi lærer oss hvordan vi bedre kan jobbe sammen på tvers av kulturer og konfesjoner.

Vi ønsker å se et lederskap som bedre gjenspeiler det samfunnet vi lever i. Det

innebærer bevisstgjøring om utfordringene og mulighetene det gir oss, men med et

tydelig mål; utrustning og disippelgjøring av unge ledere for lederskap i et

multikulturelt Norge. 

Hvem kan melde seg på?

Mosaic leder er et ledertreningsprogram for unge voksne mellom 17-25 år. Søkere

med multikulturell bakgrunn anbefales å søke, men alle interesserte oppfordres til å

søke. (Multikulturell; erfaring med eller bakgrunn fra samfunn der ulike kulturer er

representert.) 

Hvordan melde seg på? 

Ønsker du å søke deg med på Mosaic leder, send inn din søknad her:

http://bit.ly/Mosaicleder

SPØRSMÅL? - TA KONTAKT! 

MARTHA SLETTEN (PROSJEKTLEDER)

MARTHA@PINSEUNG.NO 

48128455

“Vi vil utruste og disippelgjøre unge ledere for vårt multikulturelle Norge.”

Ledelse i Bibelen
Personlig ledelse
Multi-etnisk fellesskap: Teologisk grunnlag
Kryss-kulturell forståelse
Identitet og livsvisjon

Avgift for hele kurset: 1000 kr inkl. mat og
overnatting.
Støtteordninger: Det vil være mulighet å søke
om økonomisk bidrag for søkere med behov for
det. Om det er deg, send mail til
martha@pinseung.no
Det kreves ikke mye tidligere ledererfaring for å
søke. 

Et utvalg av temaer for samlingen

Praktisk info :

27.08.21 - 29.08.21 - Lillomarkskapellet 
07.10.21 - Nettsamling
26.11.21 - 28.11.21- Oslo (Smart Hotels)
21.01.22 - 23.01.21 - Lillomarkskapellet
05.03.22 - Nettsamling
22.04 - 24.04.22 - Oslo (Smart Hotels)
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