09.15
10.00
10.20

11.00
11.10

11.40
12.40
13.40
14.40
15.30

16.15
16.30
17.30

Incheckning, fika
Gemensam start på dagen.
Undervisnings pass 1
”Kom och följ mig - Att klättra i träd med Jesus”
Talare: Niklas Hallman
Bensträckare
Undervisning pass 2
”Att tänka och arbeta hållbart med barnverksamhet i församlingen”
Talare: Marina Andersson
Seminariepass 1
Lunch
Seminariepass 2
Paus med kaffe och kaka
Samtalstorg
Vid ett antal stationer har du möjlighet att fritt gå runt och samtala och dela
erfarenheter. Stanna på en plats eller gå vidare till flera.
Paus
Gemensam avslutning med lovsång och bön.
Slut

Seminarier (samma för pass 1 och 2)
1. Ungt ledarskap
Ett seminarium som riktar sig till dig som är ung ledare.
Therese Liljeblad, barnpastor i Pingstkyrkan Hovslätt.
2. Leka för lära!
Tankar, tips och idéer och om hur man praktiskt kan gå tillväga för att göra lekbara
bibelberättelsesmiljöer med enkla medel.
Mia Hellgren, barn- och familjekonsulent Frälsningsarmén Jönköping.
3. Dansa med barn
Tips och råd för att starta upp barndansgrupper i församlingen, samt glimtar från
Kungsportens arbete med dans i gudstjänst och evangelisation.
Maria Axelsson, en av huvudlederna i Kungsportens dansverksamhet.

4. Andakt!? - metodiskt och kreativt
Under vårt seminarium kommer vi dela vår drivkraft och metoder för att berätta om Jesus
för barn och deras familjer med barnkör som redskap. Du kommer få praktiska tips om
hur du kan utforma och tänka kring andakter för barn med utgångspunkt för den lilla
gruppen.
Emma Mellberg och Malin Rosman från Ölmstad Alliansförsamling, barnkörledare som
brinner för att förmedla det kristna budskapet på ett kreativt sätt.
5. Liv i tillbedjan
Hur vi tillsammans med barnen kan upptäcka, utforska och ge respons till Guds karaktär.
Niklas Hallman, pastor Pingstkyrkan Jönköping.
6. Den lilla söndagsskolan
Marina Andersson och andra ledare från Pingstkyrkan Gränna.
7. Berätta Bibelns berättelser barnvänligt
Tips, idéer och tankar på hur man kan berätta Bibelns berättelser för barn på olika sätt.
Karolina Poland, barn- och familjeledare nationellt i Adventistsamfundet.
8. En söndagsskola för alla!
En församling ska vara en gemenskap där alla människor blir sedda, ges utrymme och får
ta plats. Vi delar med oss av våra erfarenheter av Mega Sunday, vår söndagsskola utformad
för barn som har behov av extra anpassningar för att trivas bra.
Hanna Larsson, en av grundarna till Mega Sunday i Kungsportskyrkan och Katarina
Stekovic som är ledare för Mega Sunday.

Samtalstorg (kl. 15.30 – 16.15)














Material och metodtips
Hur når vi grabbarna
Barn med speciella behov
Hur hittar vi, och hur jobbar vi med ledare?
I trygga händer
Bönestationer för barn
Friskvård för barn
Leva livet – materialet
Att berätta för barn
Hur når vi föräldrarna?
Barn och musik
Spel till söndagsskolan
Barnkören som redskap

