
Be
n W

hit
e 

on
 U

ns
pla

sh

Konferens för kristna 

BARNLEDARE
3–4.10.2020

Evangeliska Centret, Vasa

Lennart Henricsson & 

Hanna Simonsson 

    (Youngsters, Sverige)

Undervisning  •  Parallellseminarier
Diskussioner  •  Familjemässa

Kom med på en inspirerande konferenshelg för kristna barnledare! Helgen riktar sig till dig, som 
är anställd inom barnverksamheten i någon församling eller som ställer upp som frivillig i olika 
barnledaruppgifter, t.ex. i någon väckelserörelse, söndagsskola, juniorgrupp eller liknande. 
Helgen hålls i Evangeliska Centret i Vasa men man kan också delta på distans via Zoom.

Vare sig du jobbar med barn på heltid eller bara nu som då, tror vi att den här helgen kan 
inspirera och utrusta just dig för din uppgift. “Låt barnen komma till mig”, säger Jesus i Bibeln, 
och det är just det vi vill lyfta fram under konferensen. Det viktigaste vi kan göra inom kristet 
barnarbete är att låta barnen lära känna Jesus. Välkommen!

Lördag 3.10
10.00  Drop-in och välkomstkaffe
10.30 “Sådana tillhör Guds rike” - Barnens plats inför   

 Gud och i församlingen 
 • Inledning, lovsång, undervisning 
12.00  Lunch
13.00  Valbara seminarier

 1. Kärlekens fem språk för barn – Lillemor Enlund
 2. Bibelundervisning för barn, konkreta tips  
 – Katarina Back
 3. Hur når vi pojkarna? – Krister Lillas
14.30  Kaffe
15.15  Valbara seminarier

 1. Härliga, ”besvärliga” barn - om att möta barn   
 med specialbehov – Benita Stenlund
 2. Barnets andliga utveckling –  Hanna Byskata
 3. Apologetik för barn – Clara Nordman
 4. Tips på barnböcker och annat material för   
 undervisning – David Forsblom 
16.30  Reflektion i smågrupper
17.00  Middag
18.00  “Till Honom, till Honom vi går” - Bevara det du 

 har för att kunna ge det vidare 
 • Undervisning, lovsång, förbön
 Kvällste (6€, ingår inte i avgiften)

Söndag 4.10
10.00  “Välsignelse måste de få” - Men hur når vi dem?
 • Undervisning, lovsång
12.00  Lunch 
13.00  “Låt barnen komma till mig” - Glimtar från fältet
14.15  Kaffe
15.00  Familjemässan “Vi får säga Pappa”
 - Albert Häggblom (präst), Jenny Pulkkinen,   
 Anna Finell m.fl.  

Möt våra huvudtalare! 

Hanna Simonsson är 29 år, kör motorcykel 
och brinner för att hitta kreativa sätt för 
att nå barn och hjälpa människor till att 
själva hitta den kreativiteten. 

Lennart Henricsson är 56 år, kör bil och 
älskar att få berätta Evangeliet för barn. 
Med bland annat musiken som hjälpmedel 
når han långt utanför kyrkans väggar. 

Tillsammans driver de Youngsters som 
är Svenska Oasrörelsens arbete bland 
barnen. Under de 20 år som Youngsters 
funnits har de nått över tvåhundratusen 
barn, gjort 10 CD-skivor och har en popu-
lär kanal på Youtube – Youngsters kanal. 

Under tre undervisningspass kommer 
de att berätta om sådant de fått erfara 
genom åren: vikten av att ta barnens tro 
på allvar, vikten av att ta sin egen tro på 
allvar, hur man bevarar sin egen tro samti-
digt som man ger den vidare. Men hur går 
man till väga? Hur når vi fram till barnen 
mitt i allt som konkurrerar idag?

Hanna och Lennart deltar inte på plats 
p.g.a. coronaläget, men undervisar via 
videolänk under de gemensamma passen 
lördag kl. 10.30 och 18, samt söndag kl. 10.

Praktisk information
• Konferensen hålls i Evangeliska Centret, 
 Korsholmsesplanaden 2 B, Vasa. Det är också 

möjligt att delta på distans via Zoom. 
• Konferensens pris: 70 € inklusive alla måltider 

utom frukost och kvällste. På distans: 30 €.
• Möjlighet till logi på kursplatsen: i enkelrum 56 €, 

i dubbelrum 36 €/person. Lakan, handduk och 
frukost ingår.

• Anmälan görs via ett formulär på www.efo.fi 
 senast 24.9.
• Frågor? Kontakta kurssekreterare@efo.fi eller  
 tfn 010 3271612
• Arrangörer: Evangeliska folkhögskolan (Efo), 

Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF), 
BarnOas i Svenskfinland

Eventuella uppdateringar: www.efo.fi och 
Facebook-evenemanget.w Vamt välkommen!

UPPDATERAD 

BROSCHYR! “Lat  barnen 
komma till mig!”


