Välkommen till Linköping!
Vi hoppas få se dig den 17 mars i Ryttargårdskyrkan!
Här kan du se vad som händer på just denna regionala dag i RYTTARGÅRDSKYRKAN LINKÖPING.
Dagen i Linköping vänder sig till dig ledare eller förälder bland såväl barn som unga. Både i de
gemensamma passen och i seminarierna hittar du ämnen som är aktuella bland både barn och unga.
Vill du vara med dagen i Linköping? Se till att anmäla dig senast 28 februari!

PROGRAMMET
09.15
10.00

10.30

11.10
11.40

Incheckning, drop-in-fika och kreativt
mingel!
Uppstart!
Ryttargårdskyrkan lovsångsångsteam
med alla åldrar bjuder in oss i glädje
och lovsång!
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
Nätverkande & Utbyte
Samtala och dela erfarenheter med
andra omkring! Ta gärna med en god
idé, ett tips eller exempel du vill dela.
Välj ett av dessa områden på plats:
 Söndagsskola
 Scout
 Tonår
 Konfa
 Barnkör


Lovsångsteam



12.30
13.30
14.45
15.30
16.45
17.00

18.00

Smågruppsledare
Gamer/datorer

Lunch på plats i Ryttargårdskyrkan
Pass 4: Seminarier PASS A
(se presentation nedan)
Fikabreak & Mingel
Pass 5: Seminarier PASS B
(se presentation nedan)
Kort paus
Pass 6: Tillsammans inför Gud!
Ryttargårdskyrkans lovsångsteam,
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!
Välj bland många intressanta och viktiga seminarier. De allra flesta går dessutom två gånger!

Hur når vi ut till barn
från andra kulturer?

PASS A och PASS B

Hur ska man tänka teologiskt kring att dela sin kristna
tro med barn och familjer från annan religion? Vilka
möjligheter och fallgropar finns? Erfarenheter,
konkreta tips och inspiration från barnverksamhet i
Skäggetorp i Linköping samt Rinkeby i Stockholm!
Johannes Stenberg är församlingsplanterare och
pastor i Nygårdskyrkan Skäggetorp och har jobbat
med utåtriktade barnmöten i Rinkeby och Skäggetorp
sedan 2003. Peter Thapper har varit barnpastor i
Pingstkyrkan Linköping, men är nu förskollärare på
Rosendalsskolan i Skäggetorp. Han leder sedan 2003
de utåtriktade barnmötena ”Draget” i Skäggetorp.

Alla barn är lika olika!

PASS A och PASS B

Hur möter vi barn och unga i behov av särskilt stöd i
våra grupper och kyrkor? På vilket sätt kan man vara
både olika och lika? I Equmenia har man tillsammans
med Bilda jobbat med frågorna. En grundläggande
tanke är att de förhållningssätt som är bra för barn
med funktionsvariationer är bra för alla barn.
Eva-Marie Brännström är pastor i Equmeniakyrkan
Motala och en av instruktörerna i projektet ”Alla barn
är lika olika”

Hur påverkar det sekulära samhället
barn och ungas tro?
PASS A och PASS B
Sverige är ett av världens mest sekulariserade och
mest individualistiska länder i världen. Vad får det för
konsekvenser bland barn och unga? Och hur påverkar
det deras sätt att tänka om tro och Gud?
Sofia Johnsson är ungdomspastor i
Ryttargårdskyrkan Linköping.

Berätta och gör Bibelns
berättelser levande!

PASS A och PASS B

Vi behöver ge Bibelns berättelser vidare till nästa
generation, men hur mycket får vi påverka? Vilka
teman passar för olika åldrar och framför allt hur gör
man? Ta del av bra redskap för berättande och
undervisning!
Olof Branth är generalsekreterare för Bibeln idag och
koordinator för skolsatsningen Bibeläventyret.

Barn och ungas tro… och
delaktighet i församlingen

PASS A och PASS B

Hur kan vi hjälpa barn att hitta och växa i en tro som
håller? Och hur skapar vi förutsättningar för barn och
unga att både få bidra och påverka i församlingen?

Johanna Elander är pastor i Elimförsamlingen
Örtomta/Askeby med stort fokus på barn och unga.
Susanne Olofsson jobbar med barn- och familjefrågor
i EFK och i Betaniakyrkan Åbytorp.

Ung och ledare

PASS A

Är du ung ledare och vill ha hjälp och verktyg i ditt
ledarskap? Vad är särskilt viktigt att ha koll på som
ung ledare? Hur blir du den ledare du vill vara?
Josefin Arenius delar med sig av erfarenheter, insikter
och goda råd.
Josefine Arenius är projektledare, föreläsare… och en
av pionjärerna inom Frizon-festivalen.

Hur mår unga i dag?

PASS A

Rapporter visar att många unga i dagens Sverige mår
dålig, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. Hur är
läget? På vilket sätt är unga utsatta? Vilka är deras
frågor? Och hur kan vi som församlingar både möta
behov och nätverka tillsammans med andra goda
krafter?
Peter Magnusson har i hela sitt yrkesliv engagerat sig
för ungdomar som haft svårt att anpassa sig till
samhället. Han är med i Råslätts församlingsgemenskap och samordnare på fritidsgården
Underground.

Att vara ledare för ledare

PASS B

Ett seminarium särskilt riktat till dig med ansvar för
att leda andra ledare, ett team eller en verksamhet.
Hur skapar man engagemang, glädje och vilja i
ledarskapet?
Josefine Arenius är projektledare och föreläsare inom
ledarskap, grupprocesser, konflikthantering,
omorganisering, mentorskap och självbild… med stort
engagemang i ledarskap och församling. Aktuell med
boken ”När du leder”.

Kompiskap som bygger broar
och vågar ta de svåra samtalen

PASS B

De flesta unga har lättare att prata med en kompis än
en vuxen. Man når helt enkelt fram till varandra på
ett sätt som vuxna aldrig kan göra. På fritidsgården
Underground, som drivs av Råslätts församlingsgemenskap, finns en spännande ledarskola för som
handlar om just detta – hur är man en brobyggande
och bra kompis? Ett viktigt seminarium för både unga
och vuxna.
Peter Magnusson (presentation se ovan).

