Välkommen till tre utrustande ledardagar!
Vi är många som varit med på konferenserna Jesus till Barnen och ser värdet i att mötas som ledare, föräldrar,
pastorer… för att dela erfarenheter, förnya vårt fokus, få nya perspektiv och fördjupas både i vår roll och i vårt
uppdrag. 2019 laddar vi för en ny konferens, denna gång i Uppsala den 15–17 mars. Men det är ju ett tag till
dess, och därför vill vi inbjuda till tre tillfällen att mötas redan våren 2018! Tillsammans inbjuder lokala kyrkor
och det nationella söndagsskolnätverket, i samarbete med Studieförbundet Bilda, till tre regionala och
utrustande dagar på tre platser i landet.
Välkommen med på en heldag speciellt riktad till dig som möter eller jobbar med barn och unga! Inspiration,
undervisning, seminarier och möten med andra ledare.
•
•
•

GÖTEBORG LÖRDAG 10 MARS
PLATS: Saronkyrkan, Göteborg
LINKÖPING LÖRDAG 17 MARS
PLATS: Ryttargårdskyrkan, Linköping
UMEÅ LÖRDAG 24 MARS
PLATS: Pingstkyrkan, Umeå

Upplägget på de tre platserna är i stort lika. Seminarieutbudet kan dock variera. Vilken kyrka eller samfund du än
kommer ifrån är du givetvis fri att åka till vilken plats du vill eller finner närmast! Allt eftersom programmet tar
form på de olika platserna kan du se vad som händer var och vilka som medverkar.

Upplägget i stort på alla tre platser!
09.15

Drop in-fika och incheckning

10.00

Uppstart
Lovsångsteam och värdar
Pass 1: Jesus och barnen En kreativ vandring med fokus på Jesu möte med barn.
Petra Hellsing och Olof Brandt
Pass 2: Ledarskap bland barn och unga
Olika talare.
Teamtid och erfarenhetsutbyte
Utformas lite olika beroende på plats.

12.30

Lunch

13.30

Pass 4: Seminarier
Välj bland olika ämnen. Varje seminarium är 75 minuter långt.
Fikabreak och mingel
Pass 5: Seminarier
Välj bland olika ämnen. Varje seminarium är 75 minuter långt.

17.00

Pass 6: Tillsammans inför Gud
Lovsångsteam, tilltal av Niklas Piensoho (via videoöverföring), bön och uppmuntran.

18.00

Dagen slutar.

Anmälan
Anmälan sker direkt via Bilda, på nedanstående länkar. Du eller din församling kommer även att faktureras via
Bilda. Priset för hela dagen inklusive lunch och två fika är 300 kr/person. Information om seminarieval ges i
bekräftelsemailet. Notera att sista anmälningsdag kan variera beroende på plats. Vid utebliven närvaro faktureras
100 kr.
www.bilda.nu/linkoping
www.bilda.nu/goteborg
www.bilda.nu/umea

Ytterligare information
Så snart som möjligt kommer vi att lägga ut en ny pdf, med mer info. Om du redan nu vill ha ytterligare
information om dagarna ber vi dig kontakta personerna nedan, så hjälper de dig vidare:

•
•
•

Göteborg: Ingela Wahl, King’s Kids Sverige / Epost: ingela@kingskids.se
Linköping: Susanne Olofsson, Evangeliska Frikyrkan / Epost: susanne.olofsson@efk.se
Umeå: Ewa-Marie Kihlagård, Frälsningsarmén / Epost: ewa-marie.kihlagard@fralsningsarmen.se

