
 

 

Invitasjon til ledernettverk i KA 
 

Behovet for nettverk for ledere er økende. KA starter på nyåret 2018 et nasjonalt 
ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter.  

 

Nettverket vil bestå av ledere for ulike typer kirkelige virksomheter og organisasjoner 
og vi tror mangfoldet som vil bli representert i nettverket kan gi nettverksdeltakerne 
ekstra stort utbytte.  

 

Vi håper du som leder i kirkelig virksomhet eller organisasjon ønsker å delta!  

 

 

 

Om nettverket 

KA tilbyr ledernettverk der deltakernes erfaring og utfordringer skal stå i sentrum. 
Den enkelte legger fram case eller konkrete saker en ønsker hjelp til å løse. 
Deltakerne vil i tillegg bli utfordret til å ha innledninger om temaer de har særlig 
kompetanse på. Eksterne innledere vil brukes etter behov.  

 

Første møte vil bli torsdag 18.januar 2018. Møteplanen videre setter nettverket i 
felleskap.  

 

Nettverksmøtene vil finne sted i nærheten av Oslo S, enten på Kirkens Hus i Oslo eller 
på et hotell i nærheten, og vil vare fra 10.00-15.00 (kan justeres i enighet med 
nettverket). 

 

Nettverket vil være sammensatt av 10-15 ledere fra ulike steder i Norge, og vil møtes 
fem ganger i løpet av et år. Nettverksdeltakerne blir invitert til å vurdere om ett av 
møtene erstattes med en reise over to døgn slik at man får mer tid sammen.  

 

 



Hvorfor bør du melde deg inn i et nettverk? 

• Styrke lederkompetansen 

• Bygge relasjoner 

• Delta i et fortrolig forum der du kan dele utfordringer og gleder 

• Personlig vekst 

• Profesjonell støtte 

 

Nok antall påmeldte er en forutsetning for oppstart av nettverkene. Prisen pr. år vil 
være kr. 14 500,- og lunsj er inkludert i prisen. Reise og eventuelle andre kostnader 
kommer i tillegg til nettverksavgiften. Det er et krav om å møte hver gang.  

 

Nettverkssyklusen er på ett år. Etter ett år tar medlemmene i nettverket stilling til 
videre deltakelse.  

 

Nettverksleder 

Torbjørg Aalborg vil være nettverksleder for nettverkene. Hun er ansatt i KA bl.a. for 
å starte opp og fasilitere nettverk.  

Torbjørg har lang erfaring fra arbeidslivet som leder, har arbeidet innen helse- og 
omsorg i klinisk arbeid, i politikken på nasjonalt nivå og i næringslivet på 
arbeidsgiversiden.  I tillegg har hun flere styreverv. Hun har lang erfaring i å lede 
ulike nettverk med toppledere og mellomledere. Torbjørg er i dag – ved siden av å 

arbeide i KA på deltid – gründer i Gildeskål i Nordland, der hun driver galleri og 
butikk - Øy & Ørken. 

KA har ansatt Torbjørg som nettverksleder fordi hun evner å skape trygghet og tillit i 
nettverkene, og hun vet mye om hvilke utfordringer ledere opplever til daglig. Hun 
har ledet ulike ledernettverk over flere år, og kjenner arbeidsgiverrollen svært godt. 

 

Ønsker du mer informasjon om nettverket, kan Aalborg kontaktes på tlf. 930 40 829 
eller e-post: torbjorg@ka.no. 

 

 

 

 

Frist for påmelding er 3.november 2017. 

Påmelding sendes pr. e-post til Anja Høiby-Nikolaisen (anja@ka.no) 

Alle som melder seg på vil kort tid etter påmeldingsfristen få beskjed om de har fått 
plass i nettverket. 
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