Lederkursus
For alle ledere i LMBU’s børneklubber, juniorklubber,
teenklubber og ungdomsforeninger

14.- 16. september 2018
Riber Kjærgaard
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Info

Fredag

Lederkursus er et af årets højdepunkter i LMBU, hvor der
er fokus på ledertræning, undervisning, fællesskab og nye
input. Det er også en weekend, hvor du som leder kan blive
forkælet og opleve at LMBU sætter stor pris på din indsats i
den lokale børne-, junior-, teenklub eller LMU-forening.

17.00
17.30
18.30
20.00

Lederkursus 2018 afholdes på Riber Kjærgaard
Landbrugsskole v. Bramming, og du er hermed inviteret til
at tilbringe en weekend sammen med andre frivillige ledere
fra hele landet. I år vil vi også fejre 5-års-jubilæum for vores
forening, hvilket gør årets lederkursus ekstra festligt.
Årets to hovedtalere er Hans-Ole Bækgaard og Søren
Østergaard. Hans-Ole Bækgaard er formand for Indre
Mission og præst i Aarhus Bykirke, og vil holde tre
undervisnings-sessioner for os. Søren Østergaard er leder
for Center for Ungdomsstudier og vil holde to foredrag i
løbet af lørdagen. Derudover vil Jørn Henrik Olsen, Børge
Haahr Andersen, Astrid Hadberg, Torben Østermark samt
mange flere, som vil medvirke med spændende foredrag og
inspirerende workshops.
Lederkursus 2018 støttes økonomisk af:

Velkommen til Lederkursus 2018!
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14/9

Ankomst og indkvartering på to mandsværelser

Foredrag v. Astrid Hadberg: ”Alene (med Gud) i vildmarken”
Aftensmad
Undervisning v. Hans-Ole Bækgaard
2. Korintherbrev 4,1-17: Evangeliet og tjenesten

21.30
22.00

Aftenkaffe, spil og samtaler
Aktiviteter og sport i hallen

Lørdag
8.00
9.00

Morgenmad

15/9

Undervisning v. Hans Ole-Bækgaard
2. Korintherbrev 5,1-10: Himmellængsel

09.45
10.0011.15
11.3012.15
12.30
13.30
14.30
15.0016.00
18.00
19.3020.30
21.00
22.00

Formiddagskaffe
LMBU’s Generalforsamling v. landsbestyrelsen
Foredrag v. Søren Østergaard
”Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret” - et foredrag med
perspektiver på den gode voksne!

Frokost
Workshops og seminarer for alle

Kaffepause
Workshops og seminarer for alle
Festmiddag m. musik og underholdning
Underholdning v. ImproKat
Aftenandagt, lovsang og frit vidnesbyrd
Mulighed for sport
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Søndag
8.00
9.00

Morgenmad

16/9

Undervisning v. Hans-Ole Bækgaard
2. Korintherbrev 5,11-21: Udsendinge i Kristi sted

10.15

Næste skridt
Tid til samtale og ideudveksling

12.00

Frokost og derefter afrejse

ak for i år og på gensyn!

De fem spor
På Lederkursus 2018 har vi valgt at lave 5 spor lørdag eftermiddag: Kids, junior,
teen, LMU og retræte. Du kan derfor vælge seminarer og workshops målrettet
LMBU´s forskellige arbejdsgrene. De forskellige foredragsholdere og workshopledere har alle fået at vide, hvem deres målgruppe er. Hvis du eksempelvis er
kidsmedarbejder, kan være sikker på, at Kids-sporet indeholder noget, du kan
tage direkte med hjem og bruge. Det samme gælder juniormedarbejdere, ledere i
teenklubber og LMU-bestyrelsesmedlemmer.

Underholdning lørdag aften v. ImproKat
ImproKat er en af Danmarks bedste impro-comedy-grupper og leverer
vilde historier, mærkelige karakterer og vanvittige scener. Skuespillerne
har masser af erfaring i at improvisere sig ud af de mærkeligste situationer og benspænd, og de gør alt, hvad de kan for at gøre det udfordrende
for hinanden og sjovt for dem, der ser på. Alt kan ske, for underholdningen
formes på stedet ud fra publikums input.

Vælg dig derfor ind på et spor, som er målrettet netop dig og din lederopgave. Du
er selvfølgelig også velkommen til at vælge andre seminar/foredrag.
I år giver vi desuden mulighed for retræte i løbet af weekenden. Dette særlige
spor er for dig, som gerne vil deltage på Lederkursus, men som også trænger til
at være alene og stille for Gud i bøn og bibellæsning. Det vil være et individuelt
forløb med mulighed for at mødes/gå sammen med andre retrætedeltagere i
løbet af lørdag formiddag og eftermiddag. På kurset vil der blive udleveret ark
med forskellige bibelvers til at grunde over, bibeltekster til at arbejde med, bønnekort til at bede efter og kort med forskellige gåruter.
Som en del af dette spor indgår også Jørn Henrik Olsens foredrag.
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DU BRYDER MIT STREAK!
Juniorklub med plads til alle?
Lær at lave impro med børneklubbørn
Ny børneklub på vejen?
Kasserervejledning

Carsten Riis
Jensen
Marianne og Jørgen Sulkjær
Improkat
Kristian Larsen
Mogens H. Jensen

Hvordan fanges og holdes interessen hos
juniorer?
Hvordan fastholder vi juniorer og teenagere i det kristne fællesskab?
Børneklub med plads til alle?
DU BRYDER MIT STREAK! - LMU
“Undgå at brænde ud - om det grænseløse
arbejds- og menighedsliv”
Lær at lave impro med junior/teenklubbørn
Ung, kristen og politisk aktiv
Frimodighed i opgaverne

Torben Østermark
Michael Dilling
Nørgaard
Marianne og Jørgen Sulkjær
Carsten Riis
Jensen
Jørn Henrik
Olsen
ImproKat
Benjamin Morthorst
Børge Haahr Andersen

Foredrags-/
workshopholder

Hvordan fanges og holdes interessen hos
børn?

Torben Østermark

15:00

De opfører sig pænt, men...

Søren Østergård

13:30

Problemet med venner...

Søren Østergård

11:30

Emne

Foredrags-/
workshopholder

Kl.

-

-



-



-

-

-





-

-



-



-





-

-





-

-

-





-

()



-





-

-



-

-

-

-

-



-









-





-

-

-



-

-

-

-

-





-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kids Junior Teen LMU Retræte

Vælg dig ind på et spor passende til din arbejdsgren; Kids, junior, teen, LMU eller retræte

Oversigt over foredrag, workshops
og seminarer:

Foredrag, workshops og seminarer:
Alene (med Gud) i vildmarken
1
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v. Carsten Riis Jensen, sognepræst i Møborg

v. Astrid Hadberg (fredag aften kl. 17.30)

Kom og hør Astrid Hadberg fra tv-programmet ”Alene i vildmarken” fortælle om sine fantastiske oplevelser i vildmarken: at have
Gud med, tid med Ham, forskellen på at være alene og ensom, vild natur og smukke solopgange, vinderinstinkt, forventninger, glæde, taknemmelighed, frihed og
meget mere.
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Problemet med venner er, at de jo altid giver én ret - et
foredrag med perspektiver på den gode voksne!
v. Søren Østergaard, ph.d., leder af center for ungdomsstudier, forfatter
og foredragsholder.

Med afsæt i en række undersøgelser af unges voksenforventninger og forældreroller vil der i oplægget blive sat fokus på, hvordan man som forældre og klubledere
kan fremstå som en signifikant voksen i børn og unges liv, herunder hvordan kombinere det at være en relevant samtalepartner, normsætter og forbillede.
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De opfører sig pænt, men de har det ikke særlig godt – et
oplæg med fokus på børn og unges trivsel og robusthed.
Foredrag om teen og unge
v. Søren Østergaard, ph.d., leder af center for ungdomsstudier, forfatter
og foredragsholder.

Det store flertal af danske børn og unge opfører sig rigtig pænt, MEN de har det
ikke særlig godt! I oplægget vil der være fokus på at identificere de faktorer, der
har betydning for, at børn og unges trivsel er truet, og hvad der skal til for at gøre
dem mere robuste og livsduelige.
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Hvordan fanges og holdes interessen?
v. Torben Østermark, landsleder i OAC Danmark – Friluftsmissionen
(1. gang for børneklubledere – 2. gang for juniorledere)

Kom og få spændende, konkrete ideer og materialer med hjem –
lige til at bruge i jeres klub. Torben vil ved hjælp af tale-male-bræt, papirfoldning, balloner og andre visuelle hjælpemidler give idéer til, hvordan du fanger
interessen hos børn og juniorer. Og dele eksempler på, hvordan man kan illustrere bibelhistorier og bibelske pointer. Torben medbringer desuden materialer,
som man har mulighed for at købe.
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DU BRYDER MIT STREAK!
(1. gang for junior/teenledere og 2. gang for LMU)

Et praktisk oplæg i to dele om forkyndelse i en kultur med sociale
medier og dernæst om at bruge medier i forkyndelsen. Carsten Riis Jensen, som
også har hjemmesiden forkyndelse.dk og bl.a. har lavet så kreative ting som kristent-pædagogiske ‘escape rooms’ og PokéMon GO-gudstjenester, vil i løbet af oplægget gå i dialog med deltagerne om deres egne erfaringer og ende med praktiske ideer
lige til at tage med hjem i junior-/teenklubben eller LMU-foreningen.
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Klub med plads til alle
v. Marianne og Jørgen Sulkjær, forstanderpar for Liv og Job
(1. gang for juniorledere og 2. gang for børneklubledere)

I børne-/juniorarbejdet sker det nogle gange, at nogle af de børn og
juniorer, som er med i klubben, har større personlige behov end de andre. De har
måske særlige behov eller er mere urolige end de andre i klubben. Hvordan lave en
klub, hvor der er plads til alle?
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Lær at improvisere
v. ImproKat (1. gang for børneklubledere, 2. gang for junior- og teenledere)

Kan børn lave improviseret teater? De har ikke altid de samme barrierer som teenagere og voksne har og kaster sig ofte ud i spillene med stor begejstring. Men hvordan får man børn til at spille teater og ikke bare lege? Kom med på
denne workshop og lær, hvordan du laver en sjov aktivitet med improviseret teater
for børn. Vi laver forskellige impro-spil sammen og fortæller, hvordan man lærer
børn at spille teater samtidig med at man har det sjovt sammen.
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Ny børneklub på vejen?
v. Kristian Larsen, Kidskonsulent i LMBU

På et tidspunkt snakkede jeg med en mor, som ikke kommer i kirke
eller missionshus. Hun sagde, ”Min pige vil gerne høre bibelhistorie”. Hvad venter vi på? Det behøver ingen store armbevægelser at samle børn om
Jesus. Kun hjerterum og husrum. Kom og være med til at drømme og få ideer til,
hvad vi kan gøre for at komme godt i gang.

9

9

Kasserervejledning for LMU’ere

12

v. Mogens Højgaard Jensen, landskasserer i LMBU

Lær at improvisere
v. ImproKat for junior- og teenledere

Hvorfor er kasserertjenesten vigtig? Hvad indebærer opgaven?
Hvilke opgaver skal laves hvornår? Hvad skal jeg være opmærksom
på, når jeg overdrager kassererposten til en anden?

Juniorer og teenagere synes ofte, at det er sjovt improvisere. Når
man laver improvisation, arbejder man samtidig også med sig selv
og kan få lov til at eksperimentere med forskellige roller og karakterer.

Lær om tre kerneområder for en kasserer: Regnskabsføring, styring af
LMU-medlemskaber og deadlines for indsendelse af materiale til LMBU’s
Landskontor.

Lær hvordan du laver en sjov aktivitet med improviseret teater for juniorer og
teenagere. Vi laver forskellige impro-spil sammen, men snakker også om grundprincipperne i improvisation og om, hvordan man får juniorer og teenagere til at
kaste sig ud i at improvisere og spille karakterer.
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Hvordan fastholder vi juniorer og teenagere i det kristne
fællesskab?
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v. Benjamin Morthorst, Kristendemokraterne

v. Michael D. Nørgaard, konsulent i DFS
Vort højeste ønske er at fastholde juniorer og teenagere i troen og
i det kristne fællesskab. Alligevel mister vi en del i overgangene mellem de forskellige arbejdsgrene. Hvordan kan vi som ledere i junior- og teenarbejdet skabe
de bedste forudsætninger for at fastholde juniorer og teenagere i et kristent
fællesskab? Der vil være oplæg og fælles erfaringsudveksling og drøftelse. Hjemmesiden www.break.dk vil også blive præsenteret. Et ressourcested for junior- og
teenledere drevet af Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Indre Missions
Ungdom.
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Undgå at brænde ud - om det grænseløse arbejds- og
menighedsliv
v. Jørn-Henrik Olsen, forfatter, cand.theol., ph.d.
(OBS: 1,5 times foredrag med efterfølgende drøftelse)

Vi er alle kaldet til at være tjenesteparate, men hvad sker der med os selv og
denne tjeneste, når vi af forskellige grunde oplever træthed og opgaverne bliver
for mange eller forkerte? Hvori består hjælpen i mødet med travlhed og uro?
Hvordan styrkes arbejdsglæden og fornyelsen? Både menneskelige og åndelige
indsigter har stor betydning.

10

Ung, kristen og politisk aktiv

Hvordan kan man deltage i den politiske proces? Hvilke muligheder har man, og hvad gør man, hvis man ingen erfaring har med
politik? Benjamin Morthorst, som repræsenterer Kristendemokraterne i byrådet
i Ringkøbing-Skjern Kommune vil besvare disse spørgsmål og dele ud af sine erfaringer. Deltag i dette seminar, hvis du har interesse i politik og ønsker konkret
vejledning og inspiration.
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Frimodighed i tjenesten
v. Børge Haahr Andersen, rektor ved Dansk Bibel-Institut

Dette seminar har fokus på den bibelske vejledning omkring tjenestedeling mellem mænd og kvinder. Hvilke konkrete opgaver er
der i menigheden, og hvordan lyder bibelens vejledning? Hvordan gælder disse
vejledninger i forhold til en LMU-forening eller øvrige opgaver i LMBU? Dette
seminar vil især give positivt fokus på de områder og opgaver, som både mænd og
kvinder kan påtage sig. Formålet er at give frimodighed til opgaverne.
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Praktiske oplysninger
Medbring:
Bibel, papir og blyant eller computer til notater, sovepose, sportstøj, penge/dankort
til betaling og køb af bøger og meget andet spændende materiale.
Hvis du har særlige behov i forhold til mad, giv ligeledes besked i din tilmelding.

Pris og sted:
325 kr. for deltagelse i hele kurset.
200 kr. for deltagelse kun om lørdagen.
Folkeoplysningsloven giver jer mulighed for at søge kommunalt tilskud til dele af
kurset. Kontakt jeres lokale kommune for at få mere at vide.
Riber Kjærgaard Landbrugsskole
Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming

Tilmelding:
http://www.lmbu.dk/aktiviteter/lederkursus/lederkursus-2018
Tilmeldingsfrist: mandag d. 27. august 2018

Planlægningsudvalget:
Dorthe Schmidt, Filip Osmundsen og Lars B. Larsen

Arrangør:
LMBU – LMs børne og ungdomsarbejde
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