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PAL1150 Misjonale menigheter og livslang etterfølgelse (10 stp/ECTS)
Studieprogram
Emne
Eksamen

Arbeidskrav
Omfang

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Halvårsstudium i misjonsforståelse (30 stp/ECTS)
PAL1150 Misjonale menigheter og livslang
etterfølgelse (10 stp/ECTS)
Studenten skal:
● Skrive en bokrapport på 1500 ord. 30%. A-F.
● Skrive en oppgave på 2500 ord. 70%. A-F.
•

Redusert undervisning: 2500 ord oppgave eller
tilsvarende
48 undervisningstimer

Emnebeskrivelse
Hvordan kan kirkens undervisningsopplegg i samarbeid med hjemmet være med å tilrettelegge for
livslang etterfølgelse og kristen identitet? Hvordan ser gudstjenesteliv ut for ulike generasjoner?
Hvordan kan vi gi en alderstilpasset undervisning som ikke bare er kognitiv, men også inviterer til en
kristen erfaring? Hvordan kan ledere for de ulike virksomhetene i den lokale kirken arbeide sammen
mot felles målsettinger?
Dette er noen av spørsmålene som tas opp i PAL1150. Faget søker å overskride skiller i arbeidet med
ulike aldersgrupper for å fremme en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag om videreformidling av
kunnskap og kjennskap til ulike aldersgrupper og generasjoner. I dette emnet vil vi også se hvordan
de kristne praksisene kan være både en del av livet i kirken og i hjemmet.
Læringsutbytte
Studiet har som målsetning å gi følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Studiet skal gi:
•
•
•
•

kunnskap om modeller for misjonalt og pastoralt lederskap som fremmer livslang, bærekraftig
og alderstilpasset etterfølgelse av Kristus
forståelse av prosesser som finner sted i religionsskifter og åndelig modning
kjennskap til sammenhengen mellom disippelskap og misjon, barndomserfaringer og voksen
tro
kunnskap om hjemmets og kirkens rolle i trosformidling og -opplæring

Ferdigheter
Studiet skal styrke studentens:
•
•
•
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evne til å lede og lære opp mennesker i transformative trospraksiser både for hjemmet og i
gudstjenesten
evne til å tenke praktisk og teologisk om disippelskap og åndelig formasjon [spiritual
formation] og hvordan disse kan ivaretas i lokalt menighetsarbeid
evne til å analysere teologien og antropologien som ligger til grunn for ulike perspektiver på
trosformidling og menighetspedagogikk
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Generell kompetanse
Studiet skal gi:
•
•
•
•

•

styrket forståelse av samarbeidet mellom kirke og hjem i forhold til trosformasjon og
livstolkning
forståelse av samspillet mellom barne- og ungdomsarbeid og kirkens øvrige virksomhet
en generell forståelse for at kirken i sin natur er et grensesprengende fellesskap kalt til å tjene
dem som ikke er en del av fellesskapet.
en grundig forståelse av hvordan kirken kan fremme livslang læring og etterfølgelse av Jesus
Kristus, og evne til å reflektere over hva slags type pastoralt lederskap som tilrettelegger for
dette
en forståelse av bibelsk og religionspedagogiske perspektiver på overganger mellom livets
ulike faser

Undervisningsform
Emnet struktureres gjennom forelesninger, gruppearbeid, casestudies og presentasjoner, og har et
omfang på 48 undervisningstimer.
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