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FOR NUVÆRENDE OG KOMMENDE LEDERE I ALDERSGRUPPEN 8.KL. - 19.ÅR 
 
Så er det os en glæde at kunne sige velkommen til Ungledertræning (ULT) igen. Udrustning til nuværende og 

kommende unge ledere i klubber og på lejre, hvor Guds Ord fortælles til Børn og Juniorer. 

 

Hvad er ULT? 

ULT er et træningsforløb med en bred vifte af emner, som er relevante for dig, der virker eller skal til at virke på 

lejre eller i klubber ud fra et evangelisk luthersk grundlag. 

 

Målgruppe for ULT 

• Du skal være startet i 8.kl. og ikke være fyldt 20 år ved begyndelsen af dit træningsforløb 

• For dig, som måske kunne tænke dig at være leder i børne- og juniorarbejde ud fra evangelisk luthersk 

grundlag, f.eks. børnekirke, børneklub, søndagsskole, juniorklub eller lejr 

• For dig, som aldrig har været på ULT før, eller som har prøvet noget lignende 

• Eller for dig, som allerede er Ungleder 

 

Formålet med ULT 

At udruste og uddanne nuværende og kommende unge ledere til ansvarsbevidst tjeneste 

 

Læringsstil 

Vi blander en masse dialog med tavleundervisning og “learning by doing” og gruppearbejde og en masse andet. Vi 

skal også lege.  

 

Formen 

Et forløb består af 2 samlinger. 

Efterårssamlingen er over 2 dage fra fredag til lørdag og her er det en fordel, hvis du har prøvet at hjælpe som 

leder i klub eller på lejr… altså har noget erfaring at sætte det hele på. 

Forårssamlingen er en enkelt lørdag, og er både for dig, der er begyndt som leder, og dig som er ”leder-to-be”.   

 

Indhold 

Hver gang vil vi på forskellige måder kigge på Bibelen og formidlingen af dens fantastiske indhold, noget om børn, 

aktivitet, det at være leder og en masse andet relevant. 

 

Hvornår sker der noget? 

Følg med på facebook, hvor vi hele tiden smækker dato og sted op.   
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Hvordan komme i gang? 

• Du kontakter en af kontaktpersonerne herunder, og så tager vi en lille snak om, hvornår du er klar 

• Vi vil også lave en aftale med en voksenleder fra din klub eller lejr om at være kontaktperson for dig under 

forløbet 

• Tilmelding til kurset skal være senest 10 dage før opstart 

• Ca. 1 uge før kurset vil du modtage en mail med oplysninger om, hvad du skal forholde dig til, inden du 

kommer til kurset, samt hvad du skal have med  

 

Betaling 

• Der bliver en deltagerbetaling på 150 kroner for forårskurset og 200 kroner for efterårskurset 

• Regning bliver sendt efter kurset til dig eller din kontaktperson i klubben eller på lejren 

• Måske du er leder i en klub, som vil betale for dig, eller du kommer i en kirke, hvor menighedsrådet sender 

dig af sted og betaler. Nogle steder vil kommunen også betale ledertræning 

 

Alt det, som mangler: 

• Du får et kursusbevis i hånden, når du har gennemført både en efterårs- og forårssamling 

• Alle måltider er inkluderet i prisen og er i øvrigt også en del af undervisningen 

• Der vil også forekommer gæste-undervisere 

• Du får et par små opgaver at løse hjemmefra og bagefter 

• Medbring Bibelen, som er grundbogen til ULT 

• Og så forventer vi, at du er udhvilet og klar til at deltage aktivt i undervisningen   

 


