Kurs
Samtalekonseptet ANSIKT TIL ANSIKT
Hvordan skape en ny kristen livsstils og små-gruppebevegelse i Norge?
Kursleder: Kjell Markset
ANSIKT TIL ANSIKT er et nytt redskap for menigheter og bibelgrupper. Kjell Markset har
gjennom boken LEV VEL utviklet et nytt og spennende konsept omkring tro og
livsstil. 4BASICS handler om relasjoner, kosthold, arbeid og hvile. Hvordan kan vi forandre en
livsstil? Hvordan kan troen bli en naturlig del av vår hverdag? Hvordan kan vi invitere vår
nabo til en spennende og aktuelt fellesskap? Hvordan kan vi bruke måltidet og bordet som
et møtepunkt? Eller en gåtur/joggetur som en samtalegruppe?
ANSIKT TIL ANSIKT kan brukes sammen med ektefelle, venner eller andre – men ikke minst i
en gruppe – ansikt til ansikt. Her deler vi livet med hverandre. Samtaleopplegget er et
redskap for å skape de gode møteplassene mellom vanlige mennesker – i rommet mellom
himmel og jord.
1-3. april 2015 på Soria Moria hotell- og konferansesenter i Oslo.

PROGRAM
Fredag 1. april
16.00 Registrering med litt å tygge på
16.45 Åpning av kurset
17.00 Gjennomgang av 4BASICS-KONSEPTET og boken LEV VEL. Hvorfor en slik modell?
18.00 Grupper og felles samtale: Hvordan bruke 4BASISC-modellen og «Byen Living» som
en forklaringsmodell for begreper og teologi?
19.00 Pause
19.30 Middag med litt underholdning

Lørdag 2. april
08.45 Ord for dagen
09.00 Gjennomgang av samtaleboken ANSIKT TIL ANSIKT. Ideer til ulike grupper og hvordan
skape den gode dialogen.
09.45 Noen erfaringer fra ulike grupper som nå har prøvd konseptet med «LEV VEL».
10.30. Gruppesamtale: Hva søker folk i dag? Hvordan organiserer man et kristent tilbud i en
«fullbooket» hverdag? Hvilke type gruppeaktivitet blir du mest engasjert av? Eller i
hvilke sammenhenger er det lettest å få til en samtale?

11.15 Felles diskusjon: 1) Del erfaringer fra gruppesamtalene om ideer og konsepter. 2)
Hvordan får vi satt i gang smågrupper i menigheter og vennegjenger? Hva er så
genuint med «ANSIKT TIL ANSIKT»?
12.30 Lunsj
14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner
v/Hege Irene Fossum
15.00 «ARBEID OG HVILE». Hvordan finne hvilepunktene?
15.45 «WALK & TALK» gruppe: Vi går en tur og prøver ut samtalen «Balansen i hverdagen»
17.15 Felles oppsummering av dagen: Hvordan fungerte samtalen? Er det noen grep vi bør
være spesielt oppmerksomme på? Kom det opp noen nye ideer på veien?
18.00 Fritid
19.30 Middag og sosialt samvær

Søndag 3. april
09.30 Andakt
10.15 «MAT OG PRAT». Hvordan lage felles mat til samlinger. God tips på enkle retter og
hva som gjør oss godt? Anne-Christine Markset holder dette temaet.
11.30 Hvordan skape en ny kristen livsstils og små-gruppebevegelse i Norge? Hva var
suksesskriteriene til utviklingen av KRIK?
12.30 Felles samtale: «Hvorfor er det så vanskelig å forandre en livstil alene? Hvordan kan
«LEV VEL-gruppene» bli menighetenes og organisasjonenes nye «Alfa-kurs»?
13.15 Avslutning/oppsummering
13.30 Lunsj

