
Dette får du: 
• Nyttig innføring i små og 
store lederoppgaver. 

• Praktisk ledererfaring i 
barne- og ungdomsarbeid. 

• Kursbevis og personlig 

attest (nyttig å ha på CV). 
• Personlig veiledning og 

oppfølgingssamtaler i løpet 
av kurset. 

• Bli en del av ungdomsmiljøet 

i kirken. 
• Reise og møte ulike kulturer 

og kirkesamfunn i 
kommuniteten Taizé, 

Frankrike. 

Tid og sted: 
Første samling blir en sosial-tur 

med overnatting 21-23 september 
for å bli bedre kjent. 

Kurset går over 4 torsdager på 
høstsemesteret kl 16.30-18.00. 

- 11. oktober 

- 25. oktober 
- 15. november 

- 6. desember 

  
Til våren blir det praksis og tur 
til Taizé i Frankrike! 

T O N S E N  K I R K E  
Postboks 28 Årvoll 0515 Oslo 

23 62 93 30 
www.tonsenkirke.no

Vi ønsker å bidra til 

personlig vekst for unge 

lederspirer som deg selv 

på dine premisser. 

Vi vil gi deg 

grunnleggende lederfaglig 

kompetanse samtidig som 

vi vil stimulere til 

personlig og kristen 

vekst i et trygt miljø. 
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Lederkurs for ungdom er 
et ettårig kurs for 

15-18-åringer som vil 
lære noe om hva det vil 

si å være leder i barne- 
og ungdomsarbeid. 

LEDERKURS  
TONSEN KIRKE

http://www.tonsenkirke.no
http://www.tonsenkirke.no


Navn………………………………………………………..

Adresse…………………………………………………….

Postnr./sted………………………………………………

Telefon……………………………………………………..

Epost………………………………………………………..

Fødselsdato………………………………………………

NB! Påmeldingsfrist: 1 september.

Påmelding leveres på kontoret i Tonsen kirke eller på 
mail til Eivind Frustøl:

Eivind Frustøl
Trosopplæringsmedarbeider.
Tlf: 48006884
E-post: ef524@kirken.no

Helga Marie Abrahamsen
Kateket

Tonsen kirke
Postboks 28 Årvoll 0515 Oslo
E-post: 
post.tonsen.oslo@kirken.no

P Å M E L D I N G

REISE TIL TAIZÉ, FRANKRIKE:  

Hva tror jeg på? Hva betyr troen for meg? Det er ofte i 

møte med andre mennesker at vi finner ut hva vi selv 
tror på. Taizé er et sted hvor man kan møte mennesker 
fra hele verden, som den man er og med de spørsmålene 
man har. 

Taizé er en liten landsby i Frankrike, litt nord for 
Lyon. Her grunnla broder Roger et brødrefelleskap under 
og etter andre verdenskrig. Forsoning mellom ulike 
brødre fra ulike kirkesamfunn ble viktig for 
felleskapet. Etterhvert ble de flere brødre fra ulike 
kirkesamfunn og ulike kontinenter. På slutten av 50-

tallet begynte flere og flere ungdommer å komme til 
Taizé, og siden har de fortsatt å strømme til. De kommer 
for å delta i de ukeslange samlingene, og ofte er 30-75 
nasjonaliteter representert på samme tid. En vanlig dag 
i Taizé er preget av møter med nye mennesker. Gjennom 
gruppesamlinger, gudstjenester, praktisk arbeid og 
fritid med unge mennesker fra hele verden. Nå er 
muligheten din.. 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:  

Turen finner sted i Påsken 2019. Vi reiser med fly til 
Geneve og tar buss derfra til Taizé i Frankrike. Reise, 
kost og losji og alt program er inkludert i lederkurs-
avgiften. 

DETTE MÅ DU BIDRA MED SELV:  

• Egeninnsats for å være med på kurssamlinger og 
arrangementer. Kan du prioritere dette ved siden av 
skolen? 

• 80% deltagelse for å få kursbevis. 

• Egenandel på NOK 3500, (inkludert tur til Taizé)  
NOK 500 (uten tur til Taize). 

• Er økonomien en hindring eller har du andre 
spørsmål? Ta kontakt med Eivind. 

T U R  T I L  TA I Z É
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