
Varusta Salo!   2.–4.9.2022
Kerro uskostasi - aloita tästä

Varusta Salo! -viikonloppu tarjoaa hienon mahdollisuuden saada käytännön varustusta luontevaan ja ymmärrettävään
uskosta keskustelemiseen läheisten ja tuttujen kanssa. Varusta Salo! -viikonloppu on osa laajempaa Varusta Suomi!
-kiertuetta, jonka XEE - Evankeliointi Elämäntapana ry järjestää tänäkin  vuonna palvellen seurakuntia
ydintehtävässään eri paikkakunnilla. Haluamme sytyttää, varustaa ja valmentaa sinua ja seurakuntaasi pelkojen
voittamiseen, yhteyden luomiseen, omasta uskosta kertomiseen ja opetuslapseuteen. Viikonloppu koostuu
vuorovaikutteisista oppitunneista ja käytännön harjoituksista.

Maksuton viikonlopputapahtuma on suunnattu kaikille kristityille. - Tervetuloa mukaan jokainen, joka haluaa oppia
kertomaan uskostaan läheisilleen. Tervetuloa myös pastorit ja vastuunkantajat. Viikonlopussa saat varusteita ja
kokemusta läheisten tavoittamiseen, mutta myös pienen läpileikkauksen ja maistiaiset täydestä 15-viikkoisesta XEE
koulutuksesta. Viikonlopun jälkeen on tarjolla mahdollisuus jatkovalmennukseen. Tästä voit halutessasi myös lähteä
eteenpäin moninkertaistajan polulle varustamaan toisia ja opettamaan XEE kurssia seurakunnassasi.

Ilmoittaudu viikonloppuun tästä! - Paikkana Salon Vapaaseurakunta (Perniöntie 13)
Viikonloppuun on mahdollista osallistua joko osittain tai kokonaan etänä.

AIKATAULU

Pe 2.9.

Klo 17–18 Varusta Salo! -avaus: viikonlopun tavoitteet, kohtaamisten ohjeistus

Klo 18-18:30 Iltapala

Klo 18:30–21 Tutustuminen tiimissä ja käytännönharjoittelu tiimeittäin

La 3.9. Kerro uskostasi -päivä (KUP)

Klo 10–12 KUP 1. opetus : käytännönharjoittelun palaute, Elinpiirit, yhteyden rakentaminen

Klo 12-13 Lounas

Klo 13–15:30 KUP 2. opetus : luonteva arjen todistaminen ja ymmärrettävä evankeliumi

Klo 15:30–19 Käytännönharjoittelu tiimeittäin (sisältää ateria-ajan)

Klo 19–20 KUP 3.opetus: käytännön harjoittelun palaute, Uuden uskovan kasvattaminen

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gHXeh_NxwJEfbG8U6rCwwtTGsjyrvKyEMmy4plxm8r3MTA/viewform?usp=sf_link


Su 4.9.

Klo 11:30-12:30       Yhteyslounas

Klo 12:30-13:30      KUP opetus 4: Opetuslasten tekeminen ja moninkertaistaminen

Klo 13:30-15:30 Käytännönharjoittelu* tiimeittäin

Klo 16-17:30      Varusta Salo! -juhla Vapaaseurakunnassa

Klo 17:30-18      Iltapala

Klo 18–19 Tapahtuman päätös. Käytännön harjoittelun palaute. Todistuksia.
Jatkomahdollisuudet.

—-------------------

[Huom. pastorit/työntekijät/johtajat!]

Ma 5.9.                   Srk johtajille ja työntekijöille: “Käännekohta” -iltapäivä

Klo 12-15             Srk/järjestö työntekijöiden/johtajien yhteinen lounas (paikka ilmoitetaan myöhemmin).

Viikonlopun koonti. Valmennus. Moninkertaistuminen. Mobilisointi. Keskustelua. Yhteyttä.

* Käytännönharjoittelussa kolmen hengen tiimi lähtee ensisijaisesti ennalta sopimaansa tapaamiseen läheisen kanssa kodissa,
seurakunnassa tai ravintolassa/kahvilassa. Käytännön harjoittelu voidaan tehdä myös videopuheluna tai ryhmäpuheluna ystävälle
tai sukulaiselle.

Ilmoittaudu viikonloppuun tästä!

- 22.8.2022 mennessä.

Että kaikki kertoisivat – Että kaikki kuulisivat. xee.fi

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7gHXeh_NxwJEfbG8U6rCwwtTGsjyrvKyEMmy4plxm8r3MTA/viewform?usp=sf_link
http://xee.fi/

