
PRISER&PÅMELDING

13.-15. mars 
Bildøy bibelskole

Lederkonferanse

Konferanseavgift: kr. 800,- pr. person

(500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via  
prosjektstøtte for de som er ledere i lag innmeldt  
i ImF-UNG. Søknandsskjema deles ut på konferansen)

Måltider og overnatting:
Overnatting i enkeltrom inkl. sengetøy og måltider:                    
kr. 1.450,- pr. person 
Overnatting i dobbeltrom inkl. sengetøy og måltider:                 
kr. 1.250,- pr. person

Bor hjemme, spiser på Bibelskolen inkl. frokost:                            
kr. 570,- pr. person 
Bor hjemme, spiser på Bibelskolen ekskl. frokost:                         
kr. 450,- pr. person

(Konferanseavgiften må betales av alle. Måltider og overnatting er 
frivillig, og prisen for dette kommer i tillegg til konferanseavgiften).

JEG MELDER MEG PÅ KONFERANSEN

Navn:

Adresse:

Tlf:  E-post:

Fødselsdato:

Husk å oppgi ved påmelding hva du ønsker av måltider og overnatting.

VALG AV SEMINAR (sett kryss):

        Seminar for barneledere

        Seminar for ungdomsledere

(Dette er ingen bindende påmelding,  
men er for at vi skal ha en viss oversikt)

Påmeldingsfrist: 23.februar
(Ved avmelding etter påmeldingsfristen  
blir ikke konferanseavgiften refundert)

PÅMELDING TIL:

ImF-UNG
Steinsvikvegen 30, 5353 Straume
E-post: post@imf-ung.no
Tlf: 56 31 42 40

Velkommen til 
Lederkonferanse  
på Bildøy bibelskole. 
Som leder i barne- og ungdomsarbeid  
står du i et utrolig viktig misjonsarbeid!  
Vi ønsker at barn og ungdom i hele Norge 
skal få møte Jesus. Vi vil også at du som er 
barneleder eller ungdomsleder, skal bruke  
de gaver som Gud har gitt deg, til å  
være med og bygge Guds rike. 
 
Konferansen ønsker å utruste og inspirere 
deg til det. Enten du er ganske ny i barne-  
og ungdomsarbeid eller har stått på i  
en årrekke, ønsker vi deg velkommen  
til dager med inspirasjon,  
utrustning og  
fellesskap.

Im
F M

edia 2014

for barne og ungdomsledere

Les mer på:
imf-ung.no/lederkonferansen

Bjarte Vesetvik
Barne- og familieleder ImF-ING



DU TREFFER BL.A.:

PROGRAM
Fredag:
18.00-19.00:  Innkvartering
19.00:  Kvelds
20.00:  FELLES SEMINAR: «En tro som varer» -  
 hvordan få med barn og ungdom gjennom  
 de «kritiske» fasene og helt inn i voksen-  
 forsamlingen? v/Jarle Waldemar
 Mulighet for spørsmål og samtale i etterkant
22.00  Vennekamp v/Jarle Waldemar
 Kaffe, te, og snacks i etterkant.

Lørdag:
08.30-9.15: Frokost
09.30:  Bibeltime      
 Tema: «Møte med bibelske personer.  
 Hva kan vi som ledere lære av dem?»   
 v/Gunnar Ferstad
11.30:  DELTE SEMINARER:
 Barneledere:   
 «10 sjekkpunkter for et levende barnearbeid  
 + bibelgruppe for tweens»  v/Jarle Waldemar
 Ungdomsledere: «En tro som holder»  
 - hvordan ruste ungdom til møtet med  
 vanskelige spørsmål, livssynsmangfold og  
 skepsis?» Damaris v/Bjørn Hinderaker
12.30:  Varmt måltid
13.30:  DELTE SEMINARER:
 Barneledere: 
 «Kreativ formidling for barn» v/Jarle Waldemar
 Ungdomsledere: 
 «Disippel foran TV. Hvordan skal vi som   
 kristne forholde oss til mediepåvirkningen?» 
 Damaris v/Bjørn Hinderaker
14.45:  DELTE SEMINARER:
 Barneledere:  «7 andakter du kan bruke i ditt  
 barnearbeid.» v/Jarle Waldemar
 Ungdomsledere:  «Hvordan holde frem  
 Bibelens syn på kropp og seksualitet i møte  
 med dagens ungdom?»  v/Sven Weum
16.00:  Pause med kaffe og gjærbakst
17.00:  DELTE SAMLINGER: «Vi lærer av hverandre»
 Barne og ungdomsledere samles hver for   
 seg for å utveksle gode tips og ideer.
18.00:  FELLES SAMLING:  Info fra ImF-UNG og kretsene
19.00:  Middag
20.30:  Fellesskapskveld m/andakt og mulighet  
 for forbønn
 Andakt v/Andreas Evensen
22.00:  Kaffe, te, kveldssnacks og underholdning

Har du tips, 

ideer eller kreative

innslag som andre kan gjøre  

seg nytte av? Ta med deg  

ideene til konferansen,  

og del dem med andre på  

samlingen kl. 17.00 lørdag  

ettermiddag.

Jarle Waldemar:  
En av Norges mest profilerte barneforkyn-
nere, og har også i over 12 år produsert 
kristent materiell som DVD-er, CD-er, 
barnebibler, bøker, apps lydbøker,  
Barnas Klubb og barnelederressurser. 

Jarle Waldemar reiser også rundt og  
presenterer evangeliet gjennom sang,  

trylling og kreativ andakt.  

Sven Weum: 
Sven og kona Maren er regionledere for 
Familiefokus, som er Ungdom i Oppdrags 
familiearbeid i Troms fylke. De har også 
undervist om familie og ekteskap mange 
steder i Norge. Sven jobber til daglig som 

lege og forsker. Sven sitter også i fagrådet 
for nettstedet guttogjente.no.

Bjørn Hinderaker:  
Utdannet teolog fra Menighetsfakultetet,  
i tillegg til hebraisk mellomfag og 
idéhistorie grunnfag. Har vært lærer på 
presteskole i Kenya, bibelskolelærer og 
pastor i Norge. Høgskolelektor på NLA 

Mediehøgskolen Gimlekollen. Var i 2001 med 
å starte opp studiet kommunikasjon og livssyn 

(KL) som utruster til kristen formidling i med me-
die- og livsynsmangfoldet. Har også oppdrag for 
Damaris Norge, en randsonevirksomhet knyttet til 
KL studiet som utvikler og formidler aktuelle res-
surser om Bibel og samtid for enkeltpersoner,  
menigheter, kristne organisasjoner og institusjoner.

Gunnar Ferstad:  
Rektor på Bildøy bibelskole. Fra Sunnmøre, 
gift og har 4 voksne barn. Har tidligere 
jobbet i Sunnmøre Indremisjon og som 
forsamlingsleder i Betlehem Bergen.

Søndag:
09.00-09.45:  Frokost
10.00:   Bibeltime      
  Tema: «Møte med bibelske personer.  
  Hva kan vi som ledere lære av dem?»  
  v/Gunnar Ferstad
11.30:   FELLES SEMINAR:  
  «Medvandring – livshjelp til å leve  
  som disippel» v/Gunnar Ferstad
  Mulighet for spørsmål og samtale 
  i etterkant.
13.00:   Middag
  Hjemreise

«Lær den unge veien  

han skal gå, så forlater  

han den ikke når  

han blir gammel.»

Ordspr. 22,6


