
13.-15. mars 
Bildøy bibelskole

Lederkonferanse

PÅMELDING TIL:

ImF-UNG
Steinsvikvegen 30, 5353 Straume
E-post: post@imf-ung.no
Tlf: 56 31 42 40

PROGRAM

«Lær den unge veien  
han skal gå, så forlater  

han den ikke når  
han blir gammel.»

Ordspr. 22,6

DU TREFFER BL.A.:

Jarle Waldemar       Sven Weum       Bjørn Hinderaker   Gunnar Ferstad

Har du tips, 
ideer eller kreative

innslag som andre kan gjøre  
seg nytte av? Ta med deg  
ideene til konferansen,  

og del dem med andre på  
samlingen kl. 17.00 lørdag  

ettermiddag.

Velkommen til 
 Lederkonferanse  
på Bildøy bibelskole. 

Fredag:
18.00-19.00:  Innkvartering
19.00:  Kvelds
20.00:  FELLES SEMINAR: «En tro som varer» -  
 hvordan få med barn og ungdom gjennom  
 de «kritiske» fasene og helt inn i voksen-   
 forsamlingen? v/Jarle Waldemar
 Mulighet for spørsmål og samtale i etterkant
22.00  Vennekamp v/Jarle Waldemar
 Kaffe, te, og snacks i etterkant.

Lørdag:
08.30-9.15: Frokost
09.30:  Bibeltime      
 Tema: «Møte med bibelske personer.  
 Hva kan vi som ledere lære av dem?»   
 v/Gunnar Ferstad
11.30:  DELTE SEMINARER:
 Barneledere:   
 «10 sjekkpunkter for et levende barnearbeid   
 + bibelgruppe for tweens»  v/Jarle Waldemar
 Ungdomsledere: «En tro som holder»  
 - hvordan ruste ungdom til møtet med  
 vanskelige spørsmål, livssynsmangfold og  
 skepsis?» Damaris v/Bjørn Hinderaker
12.30:  Varmt måltid
13.30:  DELTE SEMINARER:
 Barneledere: 
 «Kreativ formidling for barn» v/Jarle Waldemar
 Ungdomsledere: 
 «Disippel foran TV. Hvordan skal vi som    
 kristne forholde oss til mediepåvirkningen?» 
 Damaris v/Bjørn Hinderaker
14.45:  DELTE SEMINARER:
 Barneledere:  «7 andakter du kan bruke i ditt   
 barnearbeid.» v/Jarle Waldemar
 Ungdomsledere:  «Hvordan holde frem  
 Bibelens syn på kropp og seksualitet i møte   
 med dagens ungdom?»  v/Sven Weum
16.00:  Pause med kaffe og gjærbakst
17.00:  DELTE SAMLINGER: «Vi lærer av hverandre»
 Barne og ungdomsledere samles hver for   
 seg for å utveksle gode tips og ideer.
18.00:  FELLES SAMLING:  Info fra ImF-UNG og kretsene
19.00:  Middag
20.30:  Fellesskapskveld m/andakt og mulighet  
 for forbønn
 Andakt v/Andreas Evensen
22.00:  Kaffe, te, kveldssnacks og underholdning

Søndag:
09.00-09.45:  Frokost
10.00:  Bibeltime         
 Tema: «Møte med bibelske personer.  
 Hva kan vi som ledere lære av dem?»    
 v/Gunnar Ferstad
11.30:  FELLES SEMINAR:   
 «Medvandring – livshjelp til å leve som disippel»        
 v/Gunnar Ferstad
 Mulighet for spørsmål og samtale 
 i etterkant.
13.00:  Middag
 Hjemreise

Les mer på:
imf-ung.no/lederkonferansen

for barne og ungdomsledere

Bjarte Vesetvik
Barne- og familieleder ImF-UNG


