MO S A I K ’ S

Leder &
præste
aspirant
ordning

Fundament
Vi har en stærk ambition om at træne og uddanne
dig, der ønsker at løfte den vigtige rolle som
leder i en Mosaik-kirke til effektiv t at kunne løfte
opgaven. Leder- eller præsterollen er Guds ka ld og
udrustning, der skær pes og udvikles ved træning,
mentorskab og uddannelse.
For at skabe en sund åndelig tjeneste, som møder
fremtidens udfordringer, har vi en leder- og
præsteaspirantordning, der bygger på mentorskab
og pra ktik i din loka le kirke, net værk med andre
aspiranter og ledere, og på teologisk uddannelse.
Du får derfor en helhedsorienteret træning, fordi
verden har brug for at se kristne ledere, som
både har evner og kara kter, passion og teologisk
forståelse.
Hvis ka ldet til tjeneste brænder i dig, så konta kt os
nu, så vi kan drøfte dine muligheder!
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Forstander
Mariager Højskole
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Ind hold
T E OL O GI SK U DDA N N E L SE
Vi lever i en verden, hvor faglig indsigt, viden
og uddannelse har bet ydning, og derfor er
det også en vigtig del af Mosaiks leder- og
præsteaspirantordning. Mariager Højskole har et
uddannelsessamarbejde med A lphacrucis College
(AUS) om kring en fuldt a kkrediteret Bachelor
of A r ts in Ministr y, som indeholder systematisk
teologi, bibelkundskab, pastora l teologi,
spiritua litet, og pra ktiske tjenestefag.

N E T VÆ R K
Som aspirant i Mosaik er socia le relationer og
net værk med andre også vigtigt. Her kan du dele
spørgsmå l, tan ker og ideer med andre aspiranter,
samt opbygge et net værk med erfarne præster og
ledere. Det er obligatorisk for en aspirant at deltage
i relevante sam linger, herunder SommerCamp,
Next, Superdøgn, Lederkonference, samt faste
sam linger for aspiranter.

M E N T OR I NG
Kirkens ledelse udvælger en mentor, som du mødes
med én gang om måneden. I mentorsamta len ta les
der både om tjeneste, uddannelse, person lige
kompetencer og trivsel. Der sættes kon krete må l
fra gang til gang, som der eva lueres på. Herudover
er det vigtigt, at præst og præsteaspirant mødes
kontinuerligt for at bede sammen, eva luere og
plan lægge.

PR A K T I K
Med faste ansvarsområder i kirken vil du opleve
modning og udvikling af dine tjenestegaver. Du får
også mulighed for at afprøve nye sider af dig selv
med et bredt udpluk af opgaver i kirken. Sam let set
giver dette dig indsigt i og erfaring med leder- og
præstejobbet.

OP TAGE L SE
Du kan kun blive leder- eller præsteaspirant i en
loka l kirke. I samarbejde med kirkens ledelse og
Mariager Højskole udarbejdes en kontra kt med må l,
arbejdsbeskrivelse, uddannelsesplan og særlige
forhold, så vi sikrer os, at a lle for ventninger til
hinanden er afstemte.

MODEL

1

F U L D T I D S ST U DI E
M E D L Ø B E N DE PR A K T I K
Aspiranten følger under visningen på Mariager
Højskole samtidig med løbende pra ktik i sin loka le
kirke. Aspiranter med omfattende kirkepra ktik
kan ansøge om nedsat beta ling efter en individuel
v urdering. Forløbet tager 3 år.

MODEL

2

F J E R N ST U DI E
M E D I N T E R NAT K U R SE R
Aspiranten deltager i 6 fastlagte under visningsuger
per år sammen med andre aspiranter, mens
opgaveskrivning, læsning og on line studier foregår
hjemme. Forløbet tager 4 år.

MODEL

3

F L E K SI B E LT B AC H E L OR F OR L Ø B
Aspiranten tager 1-2 år som fuldtidselev
på Mariager Højskole efterfulgt af 12-18
internatkurser på Mariager Højskole i samarbejde
med A lphacrucis (AUS). Uddannelsesforløbet kan
strække sig over seks år.

1 T I MO T H E U S 4 :1 4+16

Forsøm ikke den
nådegave, som du fik
i kraft af profetier og
under håndspålæggelse af
ældsterådet. Tag dig af alt
dette, lev i det, så alle kan
se, at du gør fremskridt.
Giv agt på dig selv og på
den undervisning, du giver,
hold fast ved det; for når du
gør det, bliver du til frelse
både for dig selv og for
dem, der hører på dig.

Ø KONOM I
Økonomi, transpor t og omfanget af pra ktik i
den loka le kirke afta les individuelt. Leder- og
præsteaspiranter kan ansøge om nedsat beta ling
efter en individuel v urdering. Det er muligt at søge
højskolens Suppor tklub om økonomisk støtte til de
sidste 12 fag.
1.

MODEL: Ugepris 2021/22: Kr.1300 (kr.55.900
årligt) in klusiv kost, logi og én studietur.
2. MODEL: Ugepris 2021/22 (første 12 fag):
Kr.2000. Ugepris (sidste 12 fag): Ca.Kr. 4000.

KON TA K T
Yderligere spørgsmå l og tilmelding til leder- og
præsteaspirantordningen foregår ved konta kt til:
Sam Michaelsen
sam@pinsekirken-esbjerg.dk
Tlf.: 29 86 77 70
Leif Petterson
lpe@mariagerskolerne.dk
Tlf.: 28 19 92 07

Mosaik er et dynamisk net værk
af karismatiske frikirker i
Danmark, som ønsker at plante
og bygge sunde loka le kirker,
som er missiona le, innovative
og relationelle.
Mosaik ønsker at opfostre nye
ledere.
mosaik.one

Mariager Højskole har siden
1956 investeret og uddannet
ledere og tjenester til frikirker i
Danmark og Europa. Højskolen
tilbyder et solidt teologisk
uddannelsesforløb.
mariagerhojskole.dk

