Byklekonferansen 2018
«Lær meg å kjenne»
Seminarer

Gjennom helgen vil
det være flere
seminar du kan
fordype deg i.
Bandworkshop

Sang, instrument
eller teknikk? Lær
mer om dette i
løpet av helgenPris

1150,- for hele
helgen. Inkl. Mat og
overnatting.

Er du ungdomsleder i menigheten din så er dette en helg som
det er verdt å sette av. 6-8. April på Bykle.
I Agder og Telemark Bispedømme er det masse bra ungdomsarbeid og de
vokser mange steder. Det arbeidet som dere driver og som dere står i er med
på å gjøre dette. Når vi samles 3 dager på Bykle Hotell og i Bykle kirke så blir
det et felleskap på tvers av menigheter i bispedømmet. Vi har alle noe å lære
av hverandre og vi tror at når vi samles fra alle menighetene og er sammen
en helg så kan vi styrke hverandre i troen, få nye venner, skape et godt miljø
og hjelpe hverandre til å bygge ungdomsarbeidene våre videre. Helgen er for
deg som er leder i ungdomsarbeidet og som ønsker å lære mer om hva det er
for noe.

UNGDOMSTINGET 5-6. APRIL
Ønsker du å jobbe med hva slags innhold kirkens ungdomsarbeid skal ha?
Årets ungdomsting går av stabelen dagen før Byklekonferansen på samme
sted. I løpet av torsdag og fredag jobber man frem forslag til gudstjenster,
innspill til forkynnelse, undervisning. Ungdomsrådet i Agder og Telemark
bispedømme er arrangør av dette. Hver menighet kan sende to delegater.
Det skal også velges et ungdomsråd. Det er et organ som er rådgivende på
ungdomsspørsmål til bispedømmerådet og sender to delegater til
Ungdommens kirkemøte. Pris på ungdomsting er 550,- men det er ønskelig at
man også deltar på Byklekonferansen i forlengelsen av dette.

Påmelding

epost:
lb568@kirken.no
eller
www.kirken.no/
agder
Annen info:

Deltagere må
organisere reise
selv. Menighetene
må sende med en
leder over 18 år.
Spørsmål?

Kontakt Lars Ivar
Bratsberg på 97 98
28 44 eller epost:
lb568@kirken.no

