Visionsaften: Hvad var godt og skidt. God til handleplan
Dette er en drøftelses visionsaften.
Vi vil gerne sætte fokus på nogle få ting.
Inden visionsaften
 Bøn for aftenen
 Hver person har haft tid til at tænke over
spørgsmålene
Selve aftenen:
 Bøn for aftenen
 Derefter kører man 2 runder hvor man
lytter til hinanden
Den ene runde fortæller hver enkelt om, hvad
man har oplevet som det bedste
Den anden runde handler om, hvad man har
oplevet som det væreste.
En fordel at tage den dårlige oplevelse først.
Man kan lægge en drøftelse ind efter hver runde
og med mulighed for kommentarer m.m.
Denne øvelse giver en et overblik over, hvad vi
måske ikke skal gøre og lige så en ide, om hvad
der virker.
VIGTIGT: Dette er subjektive oplevelse. Det
betyder, at andre godt kan have en helt anden
oplevelse.
Det er vigtigt at der er plads både til den, der har
oplevet noget som skidt, og den, der har oplevet
det samme som godt.

Lavet af Jesper Iversen. 19. sep. 2014

HVAD SKAL DER TIL:
 Tid
 Godt med en tavle eller andet til at danne
overblik
EKSEMPEL:
I har besluttet, at I gerne vil have fokus på jeres
møder i missionshuset.
Bestyrelsen bliver bedt om at have tænkt over,
hvad et godt og dårligt møde er for dem.
Her følger lidt af deres tanker:
1.) HVAD VAR DÅRLIG MØDE FOR DEN ENKELTE:
 Hvis man hørte det samme hele tiden
 Hvis mødeledelsen var uforberedt
 Hvis der ikke var en rød tråd
 Hvis man var passiv
 Hvis børnene larmede for meget
 Alt for lange møder
2.) HVAD VAR ET GODT MØDE FOR DEN EKELTE:
 Hvis nogle havde et vidnesbyrd
 Bibelundervisning
 Sammenhæng i mødet
 Når unge og gamle deler liv med
hinanden
 Hvis prædikanten ikke taler for længe
3.) KONKLUSION:
 Man vil forsat gerne have børn med til
møderne, men der skal være
børnepasning hver gang.
 Mere bibelundervisning, men det skal
være i ca. 20 min intervaller, afbrudt af
samtale ved bordene eller noget
lignende.
 Man vil opfordre til fri vidnesbyrd og man
vil selv gå foran.
 Mere kritisk mht. hvem man vil spørge
som mødeleder.
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