
Lederkurs i Vestre Aker prosti 

2018/19 

Lederkurset har følgende samlinger : 

12. oktober kl 19-22.30 Røa kirke. Felles. 

13. oktober kl 14.00-20.00 Ullern kirke. Felles. 

November/desember. To lokale samlinger.  

Januar. Lokal. 

16. og 17. mars i Skøyen kirke. Felles. 

Mars/april. Lokal. 

31.mai-2.juni på Sole leirsted, Noresund. Felles. 

Praksis: 26.-27. januar, 5.-7. april, en torsdagsundervisning. 

De lokale samlingene blir torsdager fra kl. 17-19 (med unntak av  

april). Konkrete datoer kommer etter sommeren.  

PÅMELDING 

Gå inn på hjemmesiden til Ullern kirke og trykk på lenken 

Påmelding til lederkurs. Påmeldingsfrist er 1. september. 

Ved spørsmål ta kontakt med: 

Jorund Andersen 

95770788 

ja593@kirken.no 



Hva er lederkurs? 

På lederkurset får du som har blitt konfirmert mulighet til å 

bli en del av et ungdomsmiljø videre i kirken, du får teori og 

praksis om det å være leder, og  du får lære nye ferdigheter 

som vi håper er relevante for deg videre.  

Hva lærer du på lederkurs? 

På lederkurset vil vi ha undervisning og praksis på ulike temaer hvor 

du vil få reflektere, snakke sammen om og prøve deg på ulike         

oppgaver.  

På ledertrening lærer du mer om å være leder, blir bedre kjent med 

kristen tro, og får erfaring fra å være med å planlegge arrangement.  

Du får delta på ulike aktiviteter som leder, og du får være med på 

konfirmantleir som leder etter fullført kurs. 

På ledertrening vil du også lære å formidle kunnskap du allere-

de har, du vil lære noe nytt, og vi skal snakke om verdier og holdning-

er.  

På ledertrening ønsker vi også å skape en læring med god balanse 

mellom teori og praksis. 

Pris og medlemskap 

Lederkurset er en del av ungdomsarbeidet i Ullern, og er tilknyttet Norges 

KFUK-KFUM. 

De som melder seg på lederkurset kan velge om de ønsker å være medlem 

av organisasjonen eller ikke.  

Fra Norges KFUK-KFUM mottar Lederkurset økonomisk støtte som bidrar til 

at vi kan ha lavere pris på lederkurset. Derfor håper vi at du ønsker å bli 

medlem.  Bare huk av i påmeldingen om du ikke ønsker å være medlem.  

Pris for de som melder seg inn i Norges KFUK-KFUM er kr 1350                     

Pris for de som ikke melder seg inn i Norges KFUK-KFUM er kr 1550 

Ledertrening består av lokale     

samlinger her i Ullern, og            

fellessamlinger hvor vi møter andre 

på ledertrening fra Skøyen, Røa, Ris, 

Ullern og Voksen menigheter. 


