Metodistkirken i Odense
Klart Budskab om Guds Kærlighed

Mentorordning

et tilbud til dig der gerne vil vide mere
- på tomandshånd

www.metodistkirken-odense.dk

Sådan kommer du i gang :

Hvad kan du forvente?

Hvis du gerne vil have en mentor kan
du:
• Kontakte én af kirkens præster og
bede om en mentor
• Kontakte én i menighedsrådet og
bede om en mentor
• Henvende dig direkte til en tillidsvækkende person, som du kunne
tænke dig som personlig mentor.

Når du får en mentor, kan du forvente
at blive behandlet med respekt, møde
tillid, kunne tale frit, blive lyttet til,
høre om mentors egne erfaringer,
blive opmærksom på egne reaktioner,
blive udfordret, støttet, opmuntret og
vejledt, og måske få svar på de mere
dybe og religiøse spørgsmål…hvis det
er det du ønsker.

”Den gode kemi” mellem mentor og
dig (mentee) er det vigtigste. Derfor
tilstræber vi at matche jer bedst muligt. Og ”omvalg” er naturligvis muligt,
hvis samarbejdet ikke fungerer.

Din mentor

Du sætter dagsordenen:
Det er helt naturligt at have mange
spørgsmål, når man forsøger at blive
klogere på et nyt og fremmed fællesskab:
•
•
•
•

Hvem er hvem, hvem kender hvem
og hvorfor gør de sådan?
Du tumler med små spørgsmål,
der har din interesse.
I en kirke har det måske med tro at
gøre.
Måske har du ingen konkrete
spørgsmål – er bare nysgerrig.

Derfor er det dig, der bestemmer, hvad
du og din mentor skal tale om.
Det drejer sig om dine ønsker og dine
behov. Og så er den personlige relation og fortroligheden uvurderlig!

Din mentor er:
• En, der har stået i samme situation
som dig, men nu er blevet mange
erfaringer rigere, mere afklaret og
derfor gerne vil give noget tilbage
eller videre.
• En fortrolig samtalepartner som
ved, at han/hun kan blive opfattet
som en mesterlærer og derfor
måske som rollemodel
• Et menneske som også gerne selv
vil lære, og derfor er god til at lytte.

Første møde med mentor
Mentor tager den første kontakt, hvis
andet ikke er aftalt.
Derefter bør du tage initiativet til jeres
møder. Og vær ikke for beskeden
– mentor har allerede stillet sig til
rådighed :-)
Ved det første møde med din metor
er det meget vigtigt, at I får afstemt
jeres forventninger til hinanden. I bør
diskutere og aftale:
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•
•
•

•
•

•

Forventninger: Hvad vil du gerne
vil have ud af forløbet, mentors
mange roller.
Praktiske ting: Kontaktinfo, hvor
I skal mødes, hvor hyppigt I skal
mødes, varighed af møder...
Spilleregler: Håndtering af fortrolighed, evt. forberedelse, hvad
skal ske mellem møderne, evt.
kontakt mellem møderne, emner der ikke skal drøftes, hvad I
gør hvis den ene part er utilfreds
med samarbejdet, hvordan I giver
hinanden tilbagemelding, hvordan
og hvornår forløbet skal slutte...
Faldgruber: Hvilke faldgruber I vil
kunne risikere, og hvordan I vil
håndtere disse?
Noter/logbog/referater: Vil i føre
en logbog fra gang til gang med
aftaler, opfølgning, noter om jeres
tanker, samtaleemner osv.?
Vil I nedskrive aftalen eller bare
nøjes med en mundtlig aftale?

Når forløbet slutter
På et tidspunkt slutter I sandsynligvis
de jævnlige møder. Tag så en snak om:
• Fik du (I) det ønskede udbytte af
møderne?
• Hvem kan eventuelt hjælpe dig
videre?
• Skal I have fejret nogle succeser og
resultater?
• Vil I fortsætte relationen, og hvordan kan I bruge hinanden efterfølgende?

Hvorfor mentorordning?
- om discipelskab
Efter at have tilbragt nogen tid
ved Jesu fødder for at lære, sender Jesus disciplene ud i verden.
Ifølge Markusevangeliet (6,7-13)
sendes de ud to og to.
I kirkelige sammenhænge siger
man, at vi, når vi tror på Gud,
bliver disciple. En del af processen med at leve som en kristen,
er at man med sine handlinger
viser sin tro. I kirken her stræber
vi efter, at vi alle skal være et klart
budskab om Guds kærlighed.
Det er let nok når man sidder i
kirken, det er straks en anden
udfordring når man lever livet.
Derfor er der noget godt i, at
også vi går to og to.
Må Gud velsigne dig på dit livs
vandring og må du opleve glæde
og inspiration sammen med din
mentor.
Thomas Risager, præst.

Er mentorordningen
noget for dig?
Er du nysgerrig og søgende?
Brænder du inde med ubesvarede spørgsmål
vedrørende tro og kirke?
Så skulle du måske prøve den personlige
mentorordning, hvor fortrolighed er nøgleordet.
I et kirkeligt fællesskab er vi interesserede i
hinanden og hjælper derfor gerne, hvor vi bedst kan.
Mange stiller sig bl.a. til rådighed som mentorer.
En mentor lytter til dig, fortæller om sine egne
erfaringer og giver måske et godt råd.
Læs mere om mentorordningen inde i folderen...
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