Viktigere en noensinne! Velkommen til Global Leadership Summit 2018!
Godt lederskap er alltid viktig, kanskje spesielt i krevende tider.
Etter 23 års utvikling når Global Leadership Summit ut til over 450 000 mennesker i 135 land. På årets
samling i Chicago fikk de norske deltakerne høre mange sterke historier om hvordan den videooverførte
konferansen GLS bidrar til å endre mennesker, ledere og lokalsamfunn i alle deler av verden.
Willow Creek Association har selv opplevd krise og maktmisbruk i sin nærhet. Årets partnersamling ble
en sterk opplevelse av at vi er del av et solid internasjonalt nettverk som evner å lære, avklare, rydde
opp og reise seg etter en krevende tid.
GLS 2018 i Chicago ble også en bekreftelse på at GLS har en viktigere rolle og oppgave enn noen gang.
Årets konferanse legger ekstra stor vekt på utfordring, utrustning og refleksjon rundt godt lederskap.
Krevende og utfordrende temaer blir håndtert med visdom, klarhet og tydelighet. Vi ser frem til å dele
årets GLS med flest mulig norske deltakere!

Vi har gleden av å invitere ledere fra hele Norge til GLS 2018 i Filadelfia Oslo, 2-3 november!
Vår målsetting er å utvikle og utfordre kristne ledere i alle deler av
samfunnet til å bruke sin innflytelse for å endre samfunnet i en positiv retning.
Vi vil oppfordre din organisasjon til å informere og utfordre alle med interesse
for godt lederskap til å delta på årets konferanse i Oslo.

Hver 5.
deltaker
gratis!*

Kanskje en billett til GLS kan være en oppmuntring fra organisasjonen til ledere, mellomledere eller andre
som er levende opptatt av fra positiv samfunnsutvikling? Send gjerne et eller flere team/ledergrupper,
så får dere hver 5 deltaker gratis!
Konferansen gir læring og inspirasjon til ledere og ledertalenter i menighet, næringsliv, offentlig sektor,
ideelle organisasjoner og frivillig arbeid. GLS handler ikke først og fremst om metoder og verktøy, men
om hvordan hver enkelt kan utøve godt lederskap i sin hverdag og bidra til å skape en bedre verden.
Everyone has influence. Your influence matters.
Vi gleder oss til å treffe en god gjeng fra deres menighet i november!
Vennlig hilsen
Willow Creek Norge

Informasjonspakke
Vedlagt følger info-ark og plakater som kan brukes
for å få med flest mulig fra deres sammenheng.
På willowcreek.no/informasjonspakke finnes
også lysbilder som kan benyttes i deres informasjon,
og digitale versjoner av alt materiell.

Elisabeth Thorsen
Daglig leder

Kåre Rune Hauge
Styreleder

*Ved samlet påmelding, får dere hver 5. deltaker gratis.
Vi ønsker at flest mulig skal få med seg årets GLS!

Vi setter stor pris på all hjelp for å gjøre GLS kjent
for aktuelle deltakere!
Følg oss også på Facebook og Instagram.
Takk for hjelpen!

