Målgrupp
Unga ledare i församling, samt deras handledare.

Mål för inspirationsdagarna
Unga ledare ska efter Inspirationsdagarna uppleva att de har växt i sin uppgift som
ledare, fördjupats i sin kristna tro och utvecklats/inspirerats tillsammans med andra
unga ledare och handledare. De har också fått uppleva att de är en del i ett större
sammanhang genom viktiga möten med andra unga ledare från andra församlingar.

Kostnad
500 kronor per deltagare.
Många församlingar ger bidrag till läger, hör med din ledare!

Anmälan
Sker individuellt senast 7:e januari via Luleå stifts kurssida
internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/kurser
OBS!
Det är inte möjligt att anmälas i grupp, boka platser utan namn, eller anmäla via
mail. All anmälan är individuell och bindande och sker via:
internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/kurser De som inte kommer utan att avboka sin plats kommer att debiteras en avgift. Glöm inte att avboka om ni inte kan
komma. Vi kommer att på varje plats att upprätta en reservlista där intresserade
kan ta din plats. Avbokning av plats skall göras senast fredag 18 januari.

”HUR LEDER VI VARANDRA”

Upplysningar
Jon Falk Stiftspedagog, Luleå stift
Tel: 0920-26 47 43,
E-post: jon.falk@svenskakyrkan.se

Arrangör
Svenska kyrkan Luleå stift

Samverkansparters
Sensus
Svenska Kyrkans Unga i Luleå stift

24-26 januari 2020
Strömbäcks folkhögskola

Nu har vi glädjen att välkomna unga ledare
och deras handledare samt 18 +
till inspirationsdagar för unga ledare i Luleå stift!
Basgrupper/Samtalgrupp
Under dagarna kommer vi att delas in i basgrupper. Där jobbar vi tillsammans med
att fördjupa oss i i helgens innehåll och dela personliga erfarenheter.

Handledare
Handledare från församlingarna ska följa med de unga ledarna. Handledarna kommer
att ha egna samlingar under inspirationsdagarna. Information om helgen kommer till
handledarna efter anmälningstidens slut.

Innehåll
Unga ledare, tillsammans med andra unga och äldre ledare, möts för att fira
gudstjänst och fördjupa sig i det egna ledarskapet. Undervisning och samtal som
handlar om församlingsliv, gudstjänst och kristen tro .
På plats väljer de unga ledarna fördjupningsspår som ni deltar i hela tiden.

Tre dagar
Dagar för alla unga ledare i församlingen och de som är 18 +. Prata i er grupp och
anmäl er.

Ta ansvar
Under dagarna kommer det finnas flera tillfällen att leda andakter, roliga aktiviteter
och tänkvärda övningar. I samråd med handledare i församlingarna kommer vi sprida
ansvaret så alla blir delaktiga.

Mer info :
internwww.svenskakyrkan.se/luleastift/inspirationsdagarungaledare

Program
Fredag 24 januari
Inkvartering från 16.00
18.00 Middag
På kvällen blir det möjlighet att lära
känna varandra, ses i basgrupp och
handledargrupp samt gudstjänst och
kvällsfika
Lördag 25 januari
07.30–08.45 Frukost
Efter frukost inspireras vi på olika sätt,
bland annat om retorik och hur vi är
med varandra.
12.00 Lunch
Uteaktiviteter
Vi Inspireras vi på olika sätt, bland annat
om retorik och hur vi är med varandra.
Middag
Efter middagen umgås vi, sjunger och
har roligt. Kvällen avslutas med en
kvällsgudstjänsttag
Söndag 26 januari
08.30 - 09.30 Frukost
Vi städar ihop våra saker, träffas i basgrupp och handledargrupp en sista gång
10.15 Inspiratör
12.30 Lunch
varma kläder och skor!

