
Arrow lederskabsprogram 2020-2022
- en mentorbaseret lederudvikling i Danmark



Arrows vision
er at udvikle ledere, der er ledt mere af, leder mere som 
og leder mere til Jesus. Det er vores erklærede mål, at 
dette ikke bare skal være endnu et kursus eller nok en 
efteruddannelse, men en dannelsesrejse, som vil sætte sig 
dybe spor i deltagernes liv og udvikle deres færdigheder 
som ledere. Vi ser det som en opgave at skabe et trygt 
fællesskab, hvor man tør være ærlig og gøre sig sårbar. 
Et fællesskab, hvor deltageren pårejsen sammen med an-
dre ledere kan udvikle ikke bare sine kompetencer som 
leder, men også sit åndelige liv. Et fællesskab, hvor man 
som deltager i en tæt proces med andre - og gennem 
sine mentorsamtaler - får mulighed for at arbejde med sin 
karakter og blive fokuseret på det kald, Gud har givet.

PROGRAMMETS KOMPONENTER
hh Forberedelsesdag, Midtvejssamling og Fortsættelse er tre 
lørdage, hvor alle deltagere opfordres til at medbringe 
deres ægtefælle eller evt. en nær ven, som følger deltage-
ren på dannelsesrejsen. Dette følgeskab er af stor betyd-
ning for udbyttet af Arrow.

hh Fire internater af fem dages varighed på det unikke retræ- 
tecenter Ådalen ved Randers. Dagene består af inter-
aktive undervisningsmoduler med erfarne og kompetente 
danske og udenlandske undervisere, bibelfordybelse, lov- 
sang, åndeligt fællesskab, god mad, tid til sjov og afslap-
ning.

hh Mentorbaseret læring, som er livsnerven i hele program- 
met. Det betyder, at man i løbet af hvert internat mødes 
med sin personlige mentor, som er en del af Arrow- 
teamet. Man bliver også en del af en mindre gruppe 
(mentorgruppe), der mødes både på hvert internat og 
mellem internaterne. Endelig bliver hver deltager bedt om 
at finde en mentor i sit lokalområde. Alt sammen med det 
formål at få hjælp til at omsætte det, man har tilegnet sig, 
i den hverdag, hvor man er sat som leder.

hh Person- og ledelsesprofiler, der er en væsentlig del af pro- 
grammet. Man kommer til at arbejde med sig selv som 

menneske og leder, og dette sker bl.a. ved hjælp af en 
række redskaber, der giver indsigt i, hvem man er som 
menneske og leder.

hh Projekter, forberedelse og personlig fordybelse, der går 
forud for hvert internat og sikrer det maksimale udbytte 
af modulerne samt deltagernes aktive engagement i 
undervisningen.



FOKUSOMRÅDER OG UNDERVISNINGSMODULER
hh Personlig og åndelig dannelse
Vi ser på en leders identitet, dannelse og åndelige udvik- 
ling i en travl hverdag. Hvordan bevarer man sine rødder 
som leder i en verden i hastig forandring, samtidig med at  
man har fingeren på pulsen og er optaget af det sam-
fund, den tid og de tendenser, man ser omkring sig? Bibel- 
fordybelse, bøn og samtidsforståelse må gå hånd i hånd.

hh Karakterdannelse, personligt fokus og kald
At få blik for sine skyggesider som menneske og leder og at 
arbejde med disse er helt nødvendigt. Ud over lederskab  
fokuserer vi også på ægteskab, seksualitet og familieliv. 

Vi ser desuden på den enkeltes lederevner, gaver og vækst-
områder gennem en række forskellige ledelsesprofiler og 
udviklingsredskaber.

hh Ledelseskompetencer
Vi behandler temaer som: kristent lederskab i dag, ud-
rustende lederskab, mentorskab, strategisk planlægning, 
at lede sammen med andre og at arbejde i teams, foran-
dringsledelse, kommunikation, konflikthåndtering, at lede 
med følelsesmæssig intelligens samt andre nøglekom-
petencer for en leder.

hh Mission og formidling af det kristne budskab
At forstå Guds mission i denne verden og finde inspira-
tion til at dele evangeliet med andre i hverdagen er 
også et fokusområde. I forlængelse af dette bliver tro og 
hverdagsliv samt inspiration til, hvordan man leder en 
kirke eller en organisation i mission, også aktuelt stof.

Arrow Lederskab henvender sig til:

hh Præster i folkekirken, i fri- og valgmenigheder samt  
i frikirker

hh Ledere i kirkelige organisationer, skoleledere,  
lærere, sognemedhjælpere, diakoner m.fl.

hh Ledere for andre ledere

hh Kristne ledere i sekulære organisationer, som gerne  
vil inspireres af det kristne værdisæt

hh Ledere i alderen 25-45 år med ledelseserfaring,  
med minimum en mellemlang uddannelse, og som  
er fortrolige med såvel dansk som engelsk på  
læse- og kommunikationsniveau

hh Ledere, der er motiveret for personlig dannelse og 
udvikling i et fælleskirkeligt miljø med mænd og  
kvinder fra et bredt udsnit af dansk kirkeliv



Praktiske oplysninger for Arrow lederskabsprogram 2020-2022

Ansøgning
Besøg vores hjemmeside www.arrowlederskab.dk og udfyld ansøgningsskemaet 
- gerne så snart som muligt; men inden den 1. november 2019. 
Svar på ansøgning kan forventes i løbet af december 2019.

Pris
Prisen for det toårige Arrow-forløb er 34.900 kr. Beløbet betales i fire halvårlige rater à 8.725 kr. forud for hvert 
internat og dækker: Forberedelsesdag, Midtvejssamling og Fortsættelsen (inkl. dimissionsfest for deltager samt 
ægtefælle eller nær ven). Endvidere fire internater à 5 dages varighed med fuld forplejning på Ådalen Retræte, 
undervisningsmaterialer, undervisning, mentoring m.m. Derudover må påregnes udgifter til litteratur, transport m.m.
Ved optagelse betales et depositum på 1.500 kr., som fratrækkes første rate; men som mistes, hvis man aflyser sin 
deltagelse efter Forberedelsesdagen i februar. Der optages ca. 20 deltagere på holdet.

Datoer

hh Forberedelsesdag: lørdag d. 29. februar 2020. Lokation oplyses senere

hh Internat 1: søndag d. 26. april kl. 17 - fredag d. 1. maj 2020 kl. 13.

hh Internat 2: søndag d. 15. november kl. 17 - fredag d. 20. november 2020 kl. 13.

hhMidtvejssamling: lørdag d. 6. februar 2021. Lokation oplyses senere

hh Internat 3: søndag d. 11. april kl. 17 - fredag d. 16. april 2021 kl. 13.

hh Internat 4: søndag d. 14. november kl. 17 - fredag d. 19. november 2021 kl. 13.

hh Fortsættelsen: lørdag d. 5. februar 2022. Lokation oplyses senere.

Mere information fås hos:
Administrator Helle Torp Tjørnelund . tlf. 22 34 58 07 - info@arrowlederskab.dk  
Teamleder Peter Kofoed Herbst - tlf. 22 85 68 69 - teamleder@arrowlederskab.dk

Bag Arrow Lederskab står en bestyrelse med repræsentanter fra et bredt 
udsnit af dansk kirkeliv. Arrow Lederskab Danmark er en del af den 
internationale Arrow Alliance med programmer i mange forskellige 
lande verden over. Som deltager på  Arrow bliver man en del af Arrow 
Community International - et verdensomspændende fællesskab af flere 
tusinde ledere, der har gennemført programmet.


