
Next 
step
En kurs i ledarskap

och kristen tro

Det finns mer!
Läger, tonår, scout och häng i 

kyrkan är kul, men det finns mer!
Mer att lära sig, mer att utforska

och mer att utmanas i.

Denna kurs är för dig som vill...

Vi tror...

- lära dig mer om ledarskap.

- lära dig mer om kristen tro.

- ge vidare något till andra.

- lära känna dig själv mer och 

   utvecklas i dina gåvor.

att ledarskapet är en central

att bibeln lär oss mycket om

hur vi ska vara mot varandra.

att vi har fått gåvor från Gud 

del av livet som kristen.

som vi får utforska och lära

känna oss själva igenom.

Anmälan

Kostar det något? 
Nej. Kursen är

gratis.

Anmäl dig via sms eller mail 

till pastor Claes-Göran Ahlbom 

senast den 9:e oktober.

Tel: 0702733280

Mail: claes.goran.ahlbom@equmeniakyrkan.nu

Namn deltagare, telefonnr deltagare, namn

vårdnadshavare,  telefonnr vårdnadshavare 

& ev. allergi.
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För vem?

Hur kristen måste jag vara?

För dig som är född -05
eller tidigare

Kursen är för dig som är

Du ska också vilja utvecklas i

tro och ditt ledarskap.

Har du gått kursen tidigare,

så är du välkommen i år igen!

      före detta konfirmand eller

      van kyrkhängare i någon av          

      våra andra grupper.

Torsdag 15/10 kl.18.30-21.00

Torsdag 19/11 kl.18.30-21.00

Torsdag 26/11 kl.18.30-21.00

8-9 januari 2021 

Torsdag 29/10 kl.18.30-21.00

Vardagskväll med

undervisning och lätt fika.

Vardagskväll med

undervisning och lätt fika.

Vardagskväll med 

undervisning och lätt fika.

Vardagskväll med Equmenia

nationellts kurs "Trygga möten"

och lätt fika

Övernattning på Kullingsvik

i Herrljunga. Helgens fokus ligger på

praktiska övningar och gött häng!

UppläggVad gör man?

Genom undervisning, lekar och
övningar lär vi oss om grunderna

av ledarskap, om hur olika grupper
fungerar och om oss själva och hur

just du fungerar som ledare? 

Vi pratar också om vad kristet
ledarskap är och vad som

gjorde Jesus till en så stor, men
också annorlunda ledare.

Det finns inget krav på en "tillräckligt" stark
tro eller fast övertygelse för att delta.
Bara du är öppen för, och respekterar

den kristna tron och vad den står för, så är
du välkommen att vara med! 

Samling kl.18.00, hemfärd kl.16.30
(fredag-lördag)


