Jesus till barnen! – Ledardag
Välkommen till ekumenisk barnledardag i Umeå den 24 mars!
Välkommen med på en heldag speciellt riktad till dig som möter eller jobbar med barn och unga inom
kyrkan! Inspiration, undervisning, seminarier och möten med andra ledare. Här kan du se vad som
händer på just denna regionala dag på Pingstkyrkan i Umeå!
Anmälan senast 5 mars via www.bilda.nu/jtb-umea!

PROGRAMMET
09.15
10.00

10.30

11.10

11.40

Incheckning, drop-in-fika och kreativt
mingel
Uppstart!
Marina Andersson, Eva-Marie
Kihlagård och lovsångsteamet inleder!
Jesus och barnen!
En kreativ vandring med fokus på Jesu
möte med barn!
Petra Hellsing och Olof Brandt
Ledarskap bland barn och unga – I
Trygga Händer
Övergrepp mot barn och unga är
oacceptabelt. Här får du ett smakprov
på Frälsningsarméns utbildning ”I
trygga händer” som tagits fram för att
öka kompetensen och ge verktyg för
arbetet med att skapa trygga miljöer
för barn och unga i kyrkan.
Frans Ljungblahd
Nätverkande & Utbyte
Samtala och dela erfarenheter med
andra omkring! Ta gärna med en god
idé, ett tips eller exempel du vill dela.

12.10
13.30
14.45
15.30
16.45
17.00

18.00

Lunch på plats i Pingstkyrkan
Seminariepass 1
(se presentation nedan)
Fikapaus & Mingel
Seminariepass 2
(se presentation nedan)
Kort paus
Tillsammans inför Gud!
Ekumeniska lovsångsteamet, tilltal
Niklas Piensoho (speciellt inspelat för
våra tre regionala dagar) bön och
uppmuntran!
Slut. Möjlighet att dröja kvar i bön
och lovsång för den som vill.

Kolla in våra
seminarier
nedan!

Välkommen att välja två seminarier!
Skatten – på äventyr med Gud!
Kom och hör mer om Skatten, ett kreativt material som tar
barnets egen tro på allvar, med genomtänkt teologi och
pedagogik. Planeringen av Skatten görs på webben, vilket
ger möjligheten att skräddarsy varje samling efter egna
behov. Materialet riktar sig till barn, 3-10 år.
Magdalena Sandberg är distriktskonsulent på EFS och Salt
Västerbotten och ideell ledare på söndagsskolan i
Ersmarkskyrkan.

Var en förebild i allt! – Ett seminarium som vill
hjälpa unga ledare att växa
Är du precis i början av ditt ledarskap eller har du en
längtan att bli ledare? Är du ung och vill vara med och
påverka Guds rike och andra människors liv? Då är detta
seminarium något för dig! På detta seminarium får du
praktiska redskap för ditt ledarskap. Du får hjälp att
komma igång som ledare och att börja hitta din egen
ledarstil. Vi kommer också att tala om grunden för vårt
ledarskap samt betydelsen av att tjäna Jesus i team.
Ewa-Marie Kihlagård är ansvarig för Frälsningsarméns
arbete för barn och ungdom i Sverige och var dessförinnan
kårledare både i Sverige och i Puerto Rico i Västindien.

Att leda barnkör
Vi vill dela med oss av våra erfarenheter att tillsammans
under många år leda en kör med blandade åldrar, 4-12 år. I
vår barnkör finns sångglädje, dans och drama. Vi har en
stor delaktighet med föräldrarna där många finns kvar
under övningarna på föräldrafika med yngre
syskon. Många av körmedlemmarna blir kvar
som hjälpledare när de blivit 13 år. Hur gör vi? Vad är våra
glädjeämnen och utmaningar? Vi ser fram emot att få
möta er och dela erfarenheter.
Ulrica Winberg- Jonsson och Kristina Nyström är ideella
barnkörledare i Missionskyrkan Vännäs

”HOPP!” – En plats för gränsöverskridande
möten
Inspirerade av konceptet ”Messy church” har vi försökt
forma en samling där olika åldrar och uttryck får mötas. Vi i
Sävaråkyrkan har val att kalla dessa samlingar ”HOPP!”
André och Anna Jakobsson är pastor respektive barnledare
i Sävaråkyrkan

Hur dina barn kan få fatt på en tro - trots att de
har dig som förälder
En öppenhjärtig stund med Petra där hon talar om
vinningen med att våga ha förtröstan som tonårsförälder
och mod att vara autentisk i tron. Och den förvirring som
uppstår när Gud verkar ha andra planer för dina barn än du
själv. Dessutom lite tips och trix hur man tillsammans som
familj kan lära sig urskilja när det är Gud som talar.
Petra Hellsing är en 49-årig dalkulla boende i Östergötland
och har en fil. kand. i kommunikation vid Linköpings
Universitet.

Barn i väntan och barn i start – Erfarenheter av
arbete med barn och unga i asyl- och etablering
Ta del av bakgrunden till Biv/Bis, hur programmet ser ut
och Maries egna erfarenheter. Prova att använda några
inslag som finns i programmet rent praktiskt. Kan vi hitta
fler sätt att använda olika moment i detta program och
överföra dem i befintliga verksamheter. Vi samtalar
tillsammans och byter erfarenheter. Kanske väcks ett
intresse hos fler att utbilda sig i metoden och starta egna
grupper?
Marie Andersson, är anställd för Biv/Bis med Vän i Umeå
och i Grisbackakyrkan med Blå träffen, en öppen
verksamhet för personer med eller utan funktionshinder.

Vi tror på en ny bibelläsande generation!

I scouterna ska barn få möjlighet att växa i tro. Hur arbetar
vi då med kristen tro i scoutkåren? Hur kan vi få till livsnära
samtal i patrullen? En uppgift som scoutledare är att hjälpa
scouterna att växa i tro och utvecklas andligt, utifrån där
barnen är i sin utveckling. Hur kan vi göra det? Vid
seminariet får vi även ge varandra andaktsidéer och
samtala om att vara föredömen.
Birgitta Bergner, scoutkonsulent

Bibelläsandet och bibelkunskapen sjunker i Sverige, och
som barnledare och föräldrar har vi ett ansvar att ge
barnen smak för Guds ord. Men hur gör vi? I detta
seminarium kommer vi tillsammans utforska hur man kan
undervisa Bibeln på ett kreativt och enkelt sätt, på tre
platser: i kyrkan, i hemmet, och genom Bibeläventyret
även på skolan.
Hanna Cajdert studerar till pastor på Akademi för
Ledarskap och Teologi (ALT) och har arbetat som
barnledare i Korskyrkan i Umeå. Hon är också utbildad
Bibeläventyrare för Gamla och Nya Testamentet.

Att möta barn/ungdomar med särskilda behov

Barnen i en digital revolution

Scouting – på kristen grund

Här får du ett kunskapslyft i hur du kan möta barn som inte
gör som alla andra i din grupp. Att förstå varför det kan
vara svårt för barn att sitta stilla eller ta instruktioner. Hur
kan jag förbereda mig för att ge så många som möjligt
möjlighet att vara med? Hur gör jag om ett barn får ett
utbrott?
Jon Engström har stor erfarenhet av arbete med barn och
unga med särskilda behov, idag som personlig assistent.

Det har inte kunnat undgå någon att vi lever i en värld i
hastig förändring. Det går många möjligheter men ställer
också svåra frågor, särskilt vad det gäller barn, bibel och
kyrkan. Ett seminarium fullt med forskning, inspiration och
verktyg.
Olof Branth är generalsekreterare för Bibeln idag och
koordinator för skolsatsningen Bibeläventyret.

Ledardagen Jesus till barnen arrangeras av de nationella söndagsskolenätverket ”Jesus till barnen" och lokala
församlingar i samverkan med Studieförbundet Bilda. Mer info på www.jesustillbarnen.se

