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PINSEMISJONEN og  
 

RESSURS FOR MENIGHETER I PINSEBEVEGELSEN 
 

Pinsemisjonen samarbeider med misjonsskolen Gå Ut Senteret om 
ressurser for misjon i menigheter. Gjennom langsiktig samarbeid 
mellom skolen og den enkelte menighet, tror vi at engasjementet 
for misjon vil kunne skapes og vokse. 
 
Gå Ut Senteret legger til rette for at menighetene kan involvere seg 
i pinsebevegelsens misjonsarbeid gjennom seminar og 
undervisning, misjonsturer, bibelskole med utenlandspraksis og 
misjonærkurs. 
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Gå Ut Senteret ble startet i 1984 og 
er et tverrkulturelt studiesenter med 
fokus på internasjonalt arbeid og 
misjon. Høsten 2015 flyttet skolen fra 
Hurdal til Trondheim.  
 
Les mer på www.gus.no.  
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sEMINAR OG UNDERVISNING 
FOR ANSATTE, ELDSTERÅD ELLER MENIGHET 

 
§ Samtale om hvordan øke misjonsengasjementet i menigheten. 
§ Undervisning om misjon på seminar eller temakvelder. 
§ Forkynnelse med kall til misjon på gudstjenester og møter. 
§ Forberedelse av utsendinger i samarbeid med Pinsemisjonen. 

 

 
 

MISJONSTURER 
MED FORBEREDELSE OG DEBRIEFING 

 
§ Samling før utreise med forberedelse og undervisning. 
§ Innføring i kultur, religion, tverrkulturell kommunikasjon og misjon. 
§ Samlinger underveis på turen med daglig debriefing, 

bønnesamling og samtale om opplevelser og utfordringer (frivillig). 
§ Debriefing etter hjemreise med tips til å formidle opplevelser og 

øke misjonsengasjementet i menigheten. 
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GLOBAL DISIPPEL 

BIBELSKOLE MED misjonspraksis I UTLANDET 
 

§ Helårs bibelskole med 4,5 måneder praksis i utlandet. 
§ Forberedelse med bibelundervisning, kultur, kommunikasjon og 

misjon før utreise. 
§ Formidling av inntrykk og opplevelser til menigheten/ 

ungdomsarbeidet både under og etter misjonspraksisen. 
§ Utsendelse og forbønn på menighetens gudstjeneste før utreise. 
§ Fast praksisland for menigheten/ungdomsarbeidet over flere år. 

 
 
Linja Global disippel, med 4,5 mnd praksis i 
utlandet, passer for menighetens tenåringer 
og unge voksne i alderen 18 - 25 år. Ved at 
studentene fra menigheten kan få tildelt 
praksisplass i samme land over flere år, kan 
menigheten/ungdomsarbeidet følge med på 
misjonsarbeidet over tid. Studentene kan 

kommunisere inntrykk og opplevelser til 
menigheten under misjonspraksisen ved 
hjelp av bilder, reisebrev og video som kan 
vises på gudstjenester og andre samlinger. 
Utsendelse og forbønn på menighetens 
gudstjeneste før utreise og formidling av 
misjonsengasjement etter hjemreise. 
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FAITH IN ACTION 

UNDERVISNING – PRAKSIS – VEILEDNING  
 

§ Helårs bibelskole med undervisning i bibel, menighet, misjon, 
lederskap, evangelisering, bistand, kultur og kommunikasjon. 

§ Individuell veiledning annenhver uke med fast veileder. 
§ Misjonal praksis hele året i menighet, arbeid med flyktninger 

eller annet kristent arbeid. 
§ Utenlandspraksis i seks uker, gjerne i områder med krevende 

forhold for kristent arbeid. 
 
 
Linja Faith in action består av grundig 
undervisning fra dyktige lærere, individuell 
veiledning, praksis i menighet eller annet 
kristent arbeid og seks ukers praksis i 
utlandet. Skoleåret er lagt opp til personlig 
utvikling i tro og tjeneste gjennom tett 
oppfølging og veiledning, i tillegg til mye 

praksis gjennom hele året. Faith in action 
passer perfekt for den som trenger et 
avbrekk i studiene for å finne Guds retning 
for livet, ønsker å finne mer ut om egne 
evner og nådegaver, eller kan tenke seg en 
tjeneste på tvers av kulturer i Norge eller i 
utlandet.
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PRAKTISK  
MISSIOLOGI OG BISTAND 

FORBEREDELSE TIL MISJONÆRTJENESTE 
 

§ Misjonærforberedende kurs for deg som skal bli misjonær. 
§ Fire måneder på Gå Ut Senteret i Trondheim. 
§ Undervisning om kultur, religion, tverrkulturell kommunikasjon og 

sjelesorg, språklæring, bistand, menighet, lederskap og misjon. 
§ Individuell veiledning med mentor annenhver uke. 
§ Konkret forberedelse før utreise til det aktuelle misjonslandet. 

 
 
Siden 1984 har Gå Ut Senteret forberedt 
misjonærer før utreise til ulike misjonsland 
og for ulike misjonsorganisasjoner. Kurset 
Praktisk missiologi og bistand inneholder for 
å jobbe i en fremmed kultur. Tilbudet er 
beregnet for den som har en avtale med 
Pinsemisjonen eller andre om misjonær-
tjeneste. Opplegget har fokus på det 

praktiske, og gjennom undervisningen gis 
verktøy og modeller som kan bruke i 
tjenesten. Det er undervisning om kultur, 
religion, tverrkulturell kommunikasjon og 
sjelesorg, språklæring, bistand, menighet, 
lederskap og misjon. Kandidatene får 
individuell veiledning og konkret forberedelse 
før utreise til det aktuelle misjonslandet. 
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VOLONTØRKURS 
FORBEREDELSE OG DEBRIEFING  

 
§ Fire dager forberedelsesdel før utreise. 
§ Tre dager debriefing etter hjemreise. 
§ Flere organisasjoner/menigheter kan gå sammen om å 

gjennomføre volontørkurs for å redusere kostnadene. 
§ Representant fra Pinsemisjonen bidrar på deler av kurset med 

informasjon om destinasjonen, innføring i krisehåndtering,  
beredskap og evaluering/videre engasjement. 

 
 
Volontørkurset passer for volontører som 
skal reise ut i kortere misjonstjeneste. Kurset 
inneholder forberedelsesdel og debriefing, 
og gjennomføres ved Gå Ut Senteret i 
Trondheim. Undervisningen består bl.a. av å 
ta vare på seg selv, møte med ukjent kultur, 
religion og fattigdom, personlighet og 

ulikheter i team, å formidle det fremmede 
hjem, kultursjokk og kulturstress. Konkret 
tidspunkt for gjennomføring fastsettes i 
samarbeid med deltakende organisasjoner/ 
menigheter. Skolen tilbyr rimelig overnatting i 
moderne bofellesskap. Alle måltider er 
inkludert. 
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KONTAKTINFO 
Ta kontakt for mer informasjon 

 
Gå Ut Senteret Pinsemisjonen 

 

Ørjan Tinnen Bjørn Bjørnø 
rektor generalsekretær 

 

tlf: 48 07 53 00 tlf: 94 84 44 54 
orjan@gus.no bjorn@pinsemisjonen.no 
 

 
 

www.gus.no  
 


