
I vår tid möter vi stora utmaningar som ledare. Utarmning av  

andligt liv, verktyg som slinter, ensamhet och förvirring angående 

kallelse och uppdrag är några av utmaningarna. Vi behöver därför 

ledare som är rotade och har en riktning.  

 

Upplägg & Innehåll 
Studiesatsningen ”Rötter och riktning” ger dig, under former som funkar 

även i pressade arbetsveckor, chansen att växa i din tjänst på ett sätt som bär 

frukt. 

 

 Tillämpad kunskap och utvecklade färdigheter för andligt ledarskap 

 Två år – fyra block: ”Andlig fördjupning”(vt-18), ”Ledare” (ht-18), 

”Församlingen” (vt-19), ”Världen” (ht -19) 

 Flexibla studieformer och formande gemenskap  

– får plats i ”trånga” almanackor 

 Ömsesidig handledning av kollegor i mötet mellan arbete och studier 

– omedelbar nytta i tjänsten 

 Videoföredrag, texter, bibelövningar, möjlighet till fördjupning och 

regionala studiedagar 

 Stor uppslutning ger gemensam kraft i viktiga frågor i EFK & Guds rike. 

 

   

  Rötter & Riktning 
   En möjlighet att växa vidare i tjänsten 



Tvåårig satsning för medarbetare i EFK 
Som medarbetare i Evangeliska Frikyrkan välkomnas du att vara med i en 

tvåårig satsning för att växa och utvecklas i din yrkesroll - både som  

ledare och lärjunge. Målet är ledare väl medvetna om sin kallelse och rustade 

för att betjäna individer, församlingar och världen. 

 

Bakom satsningen finns EFKs Sverigeprogram, Medarbetarförbundet och  

Liljeholmens Folkhögskola. I fyra block om 15 veckor får du möjlighet att  

fördjupa dig i följande teman: ”Lärjunge”(vt-18), ”Ledare” (ht-18), 

”Församlingen” (vt-19), ”Världen” (ht -19). 

 

Flexibel studieform 
Basen i studierna är mikrogrupper där du tillsammans med  

2-3 kollegor regelbundet möts och handleder varandra i  

korsningen mellan arbete och studier. I studierna ingår 

också videoföredrag, texter, bibelövningar, möjlighet till 

fördjupning och regionala studiedagar. Vi kommer att ta  

till vara erfarenheten från en bredd av föredragshållare,  

kunniga inom sina områden. 

 

Mikrogrupper är en smidig och bra modell som hjälper  

till att ge utrymme för studier under redan trånga  

arbetsveckor. När vardagens arbetsuppgifter dessutom involveras i själva  

studierna så kommer du också märka att detta blir till verklig nytta och  

konkret hjälp. Den lilla mikrogruppen ger stor flexibilitet och på samma gång 

ett rikt utbyte i mötet med kollegor. Se därför till att få med den kollega du 

vill ”mikrogruppa” med i ”Rötter och riktning.” 

 

Hög kvalitet men små kostnader 
”Rötter och riktning” genomförs som en kurs av Liljeholmens Folkhögskola. 

Liljeholmen har pedagogiska och ekonomiska resurser som gör att satsningen 

kan genomföras med hög kvalitet och med små kostnader 

för din församling. 

 

Med en stor uppslutning bland EFKs medarbetare i denna 

satsning hämtar vi kraft hos varandra att möta angelägna 

utmaningar för Guds rike och Evangeliska Frikyrkan. 

 

Läs mer om ”Rötter och riktning” på: 

www.liljeholmen.nu/rotter 

EFKs Medarbetarförbund 


