Pris:

kr 0,-

Greit å vite:

- Vi krever at du deltar og samarbeider så godt du
kan og er med på hele opplegget. Spesielle
tilfeller må avklares i god tid med Margunn.
- Kursholder er Margunn Østebø,
menighetspedagog i Hinna kirke.

Påmeldingsfrist: Lørdag 26.05.2018

……klipp……………………klipp………………………klipp………………klipp………………………klipp………………….

Påmeldingsslipp:

Navn:……………………………………………………………………………
Adr……………………………………………………………………………….
Tlf………………………………………………………………………………….
Mobilnr ……………………………………………………………………….
Email…………………………………………………………………………….

KURS vår 201 8

Et kurs som handler om
meg Selv, om Ansvar
og om det å Lede og Tjene

Født……………………………………………………………………………….
Underskrift
Deg…………………………………………………………………………………
Forelder/foresatt……………………………………………………….
Leveres i Hinna kirke til Margunn Østebø
eller sendes til:
Menighetspedagog i Hinna kirke
Margunn Østebø
Postboks 201
4001 Stavanger
Evt scan og send via epost til
E-mail: MO275@kirken.no
Evt spørsmål, kontakt Margunn på samme epost
eller på telefon 51905778/98460232.

For hvem?

Du som:
A) går i 6., 7. eller 8.klasse
B) er fra Hinna
C) kan tenke deg å smake på
hva det er å være
leder i kirka

HVA?

Se innsiden…………
29., 30. og 31.mai
Kl. 1830-2030
Utdeling av kursbevis søndag
2.desember kl. 1100

www.hinnakirke.no

www.hinnakirke.no

Kurset består av:

3 kurssamlinger, praksis og utdeling av kursbevis
og sosial avslutning på V11 Lys Våken
gudstjenesten. De 3 kurssamlingene er på tirsdag
29., onsdag 30 og torsdag 31. mai

Gjennom SALT skal kursdeltakerne lære (mer)
om:

Seg selv at de har noe unikt å bidra med i
kraft av den de er (individuelt og som gruppe).

At det finnes ulike måter å være klok på.
Hvilken måte er du klok på?

Hva det vil si å lede. Henger lede og tjene
sammen? Hva er en god leder? Hvilken ledertype ønsker du å være?

Å skape engasjement og nysgjerrighet for
arbeid blant barn og unge.

Å ta ansvar for seg selv og de rundt. Hvordan planlegge på en god måte? Har det noe
å si for meg og de rundt?

Å ta ansvar for tiden sin? Hva velger jeg å
bruke tiden min på?

Hva vil det si å være leder i kristen sammenheng? Er det noen forskjell?
Som SALT deltaker vil du også bli utfordret, på
en positiv måte! Du er ikke nødt for å gjøre noe
du ikke vil—men du vil bli utfordret til å gå litt
ut av komfortsonen. Men du bestemmer selv hva
du vil gjøre og ikke.

Praksis

Deltakerne skal gjennomføre praksis i minst én
samling på en Vekstdag, i en søndagsskolegruppe
eller barnegruppe.

Fadder

Alle deltakerne skal ha hver sin voksenfadder
som blant annet får i oppgave å be for
deltakeren og hjelpe til med å inkludere han/
henne i menigheten.

Utdeling av kursbevis

Når: På V11 Lys Våken
gudstjenesten søndag 2.
desember 2018.
Hvor: Hinna kirke
Hva: En høytidelig avslutning og
bekreftelse på at kurset er
bestått.
Etter gudstjenesten fortsetter
vi festen med kirkekaffi.

