Hva er Troens menn?
Troens Menn er et kurs i disippeltrening
av menn. Opplegget bygger på en
lang prosess hvor tilbakemeldinger fra
menn har bidratt til å sette fokus på de
områdene menn flest strever med i vår
tid. Konseptet består i å samle noen
menn i en mannsgruppe, 4–7 menn,
og så gå gjennom de tre bøkene:
1 – Tid med Gud.
2 – Ekteskap og barn.
3 – Penger, sex, yrkesliv, prøvelser
og utgjøre en forskjell.
Norea oversatte bøkene i 2018, og siden
den gang har antallet mannsgrupper
vokst jamt. Tilbakemeldingene vitner
om styrket tro og utrustning til tjeneste
for Jesus.

«JA! Dette kurset vil jeg anbefale.
Det er et godt verktøy for en dypere
forståelse for min rolle som mann,
og for bibelens tekster.»
– Mann, Birkeland
«Jeg skulle ønske at jeg hadde tatt
dette kurset (særlig bok 2 og 3) da jeg
var 20 år. Om jeg hadde funnet det like
interessant da er jeg ikke sikker på, men
innholdet hadde vært veldig greit å ha
med seg gjennom større deler
av voksenlivet.»
Mann, Bjerkhreim

TRENGER VI TROENS MENN?

FOR HVER

10. MANN
I MENIGHETEN
vil 9 ha barn som
forlater menigheten.
vil 8 være misfornøyd
med arbeidet sitt
har 7 problemer med porno
har 6 økonomiske
vanskeligheter
blir 5 skilt, og tusener
av barn lider
(Patrick Morley, No Man Left Behind
*Christianity Today 2017)

Det er et desperat behov
for at menn tar sitt åndelige
ansvar på alvor i familie,
menighet, og samfunn.

Hvordan komme i gang:

1

2
3
4

Ressurser

Bønn: Be konkret for de ulike gutta
dere lurer på å invitere med. De
som blir spurt må være tydelige på
at de ønsker å gjøre seg kjent med
opplegget på troensmenn.no.
Ideell gruppestørrelse er 5–6 mann.

Videoer: Se hva andre sier om
troensmenn.no, og hva opplegget
bygger på.

Invitasjon: Sett oppstartsdato,
så den er klar når nye blir invitert.
Vis dem ressursene på
troensmenn.no. Vær ærlig med
at dette ikke er et enkelt opplegg.
Det vil kreve innsats, vilje og
prioriteringer.

Podcast: Lytt til podcasten Troens
Menn, som berører mange av temaene
fra bøkene.

Oppstart: Bestill bøkene og
skaff notatbøker et par uker før
første samling. Dere kan søke om
økonomisk støtte til kurset (lokale lag,
K-stud, menigheten osv.).

App: Last ned og registrer deg på
EMAW-appen. Den er på engelsk,
men er enkel å forstå. Du kan også
logge deg på fra PC/Mac.

Avslutning: Når dere er ferdige med
opplegget, vil noen forhåpentligvis
starte nye mannsgrupper. Da vil dette
spre seg raskt, og forandre Norge fra
grasrota. Vil du lede an?

SMS: Skriv bønn-menn og send til 2065
så vil du motta en folder hver måned
med daglige bønneemner for menn.

Bibel: Metoden Tid med Gud egner
seg ypperlig i din menighet eller som
et bibelgruppe-opplegg.

Vi i Norea er glade for å kunne gjøre
dette opplegget tilgjengelig for menn
i Norge. Må Gud hjelpe deg til å bli den
mannen Han ønsker du skal bli.
Harald Endresen

Leder for Troens Menn i Norge
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