KIRKEN I GRAN

13. FEBRUAR 2019

MiLK

Vi skal:

Jobbe med tema
gjennom samtaler
og øvelser.

MiniLederKurs for ungdom
Blir du med oss videre? Kirken arrangerer lederkurs fra
konfirmantalder. MiLK er et anerkjent lederkurs utviklet av
KFUK-KFUM.

Arbeidsmåter:

Veksler mellom
opplevelse, erfaring
og forelesning.

MÅLSETTING MED MILK
Gi opplæring og erfaring som leder
Vise at vi er en del av et fellesskap i kirken
Styrke troen
Gi kursets deltakere praksis i menighetens barne- og ungdomsarbeid

MILK-MØTEPUNKTER
5 kurskvelder på 2-3 timer inkludert måltid.
Dato våren 2019: 15.Mars og 24.Mai
Noen praksisoppgaver gjennom året.
Weekendtur 27.-28.April.

Hekta-Kragerø

HVA FÅR DU?
Spennende kunnskap om tema innenfor organisasjon, ledelse, psykologi og teologi.
Nye venner fra hele Norge.
Kursbevis som vil være en god attest ved fremtidige jobbsøknader.
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Alle deltagere på
kurset får sponset
1000 kr. av Hektauke sommeren
2019!
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HEKTA-KRAGERØ
Sommer 2019, 3.-9. August.
Da får du masse god mat, overnatting, båtturer, spennende
aktiviteter, t-skjorte, leirhefte, busstransport i Kragerø og mye
flott og kreativt program. Alt er inkludert i prisen for leiren.
Reiseutgifter kommer i tillegg.
Det blir satt opp busser som går direkte til Kragerø. Og
trosopplærer Line Cecilie Børresen blir med som leder/
kontaktperson for de som reiser fra Gran.

«Dette får du med deg»
» Gode opplevelser sammen med mange flotte ungdommer
» Bading og sjøaktiviteter. Fisketur og båttur.
» Idrett, sang, musikk, dans, kreativitet og utfoldelse
» Gode samtaler i smågrupper
» Kveldsavslutninger
» Lek og underholdning

PÅMELDING:

» Inkluderende og raust miljø

Navn: _________________________

» Grilling og masse god mat
» Vannski, tube og ferske reker

Adresse:______________________________

» Tur til Jomfruland

________________________________________

» Nyttig lederopplæring
» Nye venner

Tlf:____________________

» Flotte ungdomsledere som bare vil deg det beste!

Slippen kan leveres til prest eller ta bilde og send
på SMS: 47456688

» Et trygt og godt fellesskap
» Et sted der du kan være deg selv
» Noe du bare MÅ oppleve
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