
IDEELLA MEDARBETARE 
I SVENSKA KYRKAN

Vad är egentligen en bra ledare? Alla är unika och att vara ledare är en fantastisk och 

rolig uppgift, ibland är det lättare och ibland är det svårare ...

Kursdagen handlar om att vara ideell ledare med fokus på lägerverksamet. Vi kommer att 

ta upp frågor om ledarskap, vad som gör en person till en bra ledare, om olika ledarsti-

lar och ”redskap” man kan använda sig av för att känna sig trygg och säker i sin roll. Vi 

kommer också ta upp vad man bör tänka på när man leder aktiviteter så som lekar eller 

kanotpaddling samt konkreta tips och metoder på hur man genomför dessa på ett säkert 

sätt.

Anmäl dig senast 12/7-18

NY KURS: 

RISKMEDVETET LEDARSKAP  
TALLNÄS, 25/8



Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett nätverk med syfte att stärka 

delaktigheten i det lokala församlingslivet.

Vi vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till 

Svenska kyrkan. 

Vi vill också visa på och ge vårt stöd till strukturer som underlättar 

för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokala församlingslivet 

i Svenska kyrkan.

Vi tror på Svenska kyrkan som en plats där människors liv och tro 

blir synliga och får växa och mogna. Till det vill Ideellt forum bidra 

och det vill vi även fortsättningsvis göra i nätverksform.

Håll dig uppdaterad genom att gilla vår facebooksida: 

Ideellt forum i Växjö stift



KURSLEDARE
Oskar Brodin har lång erfarenhet som ungdomsledare inom Svenska 

kyrkan och kursledare inom Svenska kyrkans unga. Han har en bak-

grund som befäl och ledare inom försvarsmakten. 

DATUM OCH PLATS
25/8 kl. 09.00-15.30 Stiftsgården Tallnäs 

          Kursen börjar med morgonbön och fika. 

ANMÄLAN
För att anmäla dig till kursen går du in på www.sensus.se och 

söker på kursens namn. Välj kursen du vill gå och klicka sedan 

på ”Anmäl dig här”. Var noga med att ange vilken församling du 

tillhör.

KOSTNAD
350 kr för hela kursen. Prata med din församling innan du an-

mäler dig, fakturan går till din församling. 

Kostnaden inkluderar lunch. 

Vi behöver veta om du önskar någon specialkost!

FRÅGOR?
Kontakta Petra Rydgren, Växjö stift 

0470 - 77 38 81

petra.rydgren@svenskakyrkan.se
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KURSER 2018

25 Augusti, Tallnäs:
Andaktsmetodik  

Åse Aronsson 

Kurserna ovan är öppna för alla och söks via sensus.se. Prata med din 

församling innan du ansöker, fakturan på din kursavgift på 350 kr går 

till församlingen.

8-13 oktober: Fortbildningsveckan, S:t Sigfrids folkhögskola
Vad finns det för bild av Luther och hur påverkar det oss idag?  

Erik Sidenvall

Den världsvida kyrkan - en gåva.  

Johannes Witkowsky Bengtsson, Åsa Hedman  

Musik och Liturgi i kyrkan för dig som vill förstå för att våga ta ton i 

kyrkan  

Thomas Holmér

Hur syns vi i sociala medier/församlingsblad? 

Kristin Horn Sellström 

Kurserna under fortbildningsveckan är öppna för alla i Växjö stift.  

Programmet finns på internwww.svenskakyrkan.se/vaxjostift  

från den 15 maj. Anmälan öppnar den 1 juni. 


