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Velkommen
LMBU Lederkursus 2019 afholdes i Hillerød på Luthersk Missions Højskole
(LMH), og du inviteres hermed til at tilbringe en weekend sammen med
andre frivillige ledere fra hele landet. Vores lederkursus er et af årets
højdepunkter i LMBU, hvor der er fokus på ledertræning, undervisning,
fællesskab og ny inspiration. Men det er også en weekend, hvor du som leder
kan blive forkælet og opleve, at LMBU sætter pris på din indsats i den lokale
børne-, junior-, teenklub eller LMU-forening.   

Fredag
17.00
17.30
18.30
20.15
21.30
22.00

Ankomst og indkvartering
Aftensmad
Foredrag v. Dan Månsson
Bibelundervisning v. Morten Vartdal
Aftenkaffe
Mulighed for sport

Årets hovedtaler er Morten Vartdal (Ordet & Israel). Han holder tre aktive
undervisnings-sessioner om “Sammenhængen mellem GT og NT”.

Lørdag

Fredag aften begynder lederkurset med et foredrag ved Dan Månsson
(sjaelesorg.dk) om “Barndommens gudsbilleder - hvad betyder de for min
tro?”.  

8.00
9.00
10.00
10.30
12.15
14.00
15.15
16.00
18.00
20.30
22.00

Ellen Esmarch Pedersen (ellenesmarch.dk) vil være knyttet til
retræteholdet fredag og lørdag, hvor der bl.a. er mulighed for tid til stilhed,
bøn, samtale og skriftemål.  
Derudover medvirker Klaus Laursen, Jørn Nørgaard, Sebastian Olesen,
Karen Markussen, Jacob Munk, “Papmor” samt mange flere med spændende
og inspirerende workshops.  
Søndag formiddag holder Carsten Hjorth Pedersen (Kristent Pædagogisk
Institut) foredrag om: “Hvordan give børn og unge rødder og vinger?”  

20/9

Morgenmad

21/9

Bibelundervisning v. Morten Vartdal
Pause
Generalforsamling
Frokost
Workshops - runde 1
Kaffepause
Workshops - runde 2
Festmiddag m. underholdning
Lovsangsaften og frit vidnesbyrd med mulighed for forbøn  
Aftenkaffe og mulighed for sport

Velkommen til Lederkursus 2019!

2

3

Søndag
8.00
9.00
10.00
10:30
11:45
12.30

Morgenmad

22/9

Bibelundervisning v. Morten Vartdal
Pause

Undervisning og foredrag  
Sammenhængen mellem GT og NT
Bibelundervisning v. Morten Vartdal, Ordet og Israel
(fredag, lørdag, søndag)

Foredrag v. Carsten Hjorth Pedersen
Næste skridt: Hvad gør vi nu?
Frokost og afrejse

ak for i år og på gensyn!

De fem spor
På Lederkursus 2019 kan du vælge mellem fem spor: Kids, Junior, Teen, LMU og
Retræte. Workshops, seminarer og foredrag er alle tilpasset disse målgrupper. Som
Kids-medarbejder kan du altså være sikker på, at Kids-sporet giver dig inspiration
og redskaber lige til at tage med hjem og bruge. Det samme gælder for de øvrige spor.
Du er selvfølgelig også velkommen til frit at vælge workshops.

Desuden vil der igen i år være mulighed for retræte. Det er for dig, som gerne
vil deltage, men som også trænger til at være alene og stille for Gud i bøn og bibellæsning. Tiden bruges alene og i stilhed, dog med nogle samlinger med tidebønner. Der bliver en introduktion fredag aften og en afsluttende evaluering lørdag
eftermiddag. Ellen Esmarch Pedersen vil stå til rådighed for samtaler og skriftemål.  

Hvad er sammenhængen mellem GT og NT og hvordan kan man formidle det til
børn og unge? Gennem tre undervisningslektioner vil Morten Vartdal inddrage
deltagerne på forskellige måder, som kan inspirere til at sætte fokus på dette
vigtige tema blandt børn og unge.

Barndommens gudsbilleder – hvad betyder de for min tro?
Foredrag v. Dan Månsson, sjaelesorg.dk
(fredag kl. 18:30)
Er det ikke tankevækkende, at alle mennesker – selv ateister – har indre billeder af en gud. Nogle gudsbilleder er kilder til tro og liv. Andre bliver byrder. Vores
gudsbilleder ændrer sig fra barndommen og fremover. Usunde gudsbilleder er
ikke værd at samle på – de skal skrottes – mens de sunde gudsbilleder skal næres,
så de bliver livgivende.

Hvordan give børn og unge rødder og vinger?
Foredrag v. Carsten Hjorth Pedersen, kpi.dk
(søndag kl. 10:30)
Der bliver i vores samfund større afstand mellem sekulær og kristen virkelighedsforståelse og tro. Det kan være en udfordring for børn og unge fra kirkelige
hjem. Så hvordan hjælper vi dem til både at stå fast i troen og samtidig være åbne
og frimodige i forhold til ikke-troende kammerater, lærere og andre?
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Mulighed for samtale og skriftemål
Udfordringen ved de mange valg
Digitale junkier – hvad digitale medier gør
ved os
Lær at fortælle med nærvær og fællesskab
Hvordan favner vi alle aldre i fællesskabet?
Påvirk med respekt
Lær bibelvers og bibeltekster udenad med
bibelrecitation
Hvordan forholder Gud sig til LGBT?
Den barmhjertige LMBU’er
LMU – LM: Om personlige relationer og
samarbejde

Ellen Esmarch
Pedersen
Nanna Forum
Dideriksen
Nikolaj Karkov
Janne Bak-Pedersen
Karen Markussen
Carsten Hjorth
Pedersen
Klaus Laursen
Jacob Munk
Filip Osmundsen
Magnus Haahr Nielsen

16.00- Workshops - runde 2
17.15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tænk ud af boksen sammen med Papmor

X

X

X

X

X

X

X

X

Judith Jønsby

X

Programlægning i LMU – hvordan gør jeg?

X

Steffen Birkmose

X

X

Hvorfor er kassereropgaven vigtig?

Digitale junkier – hvad digitale medier gør
ved os

Nikolaj Karkov

X

X

X

Danny Høj Pedersen

Lær bibelvers og bibeltekster udenad med
bibelrecitation

Klaus Laursen

X

X

X

Påvirk med respekt

Carsten Hjorth
Pedersen

X

Muslimer og kristne – venner eller fjender?

Hvordan få taleret ind i børn og teenageres
liv?

Kristian Andersen

X

X

Sebastian Olesen

Lær at fortælle med nærvær og fællesskab

Janne Bak-Pedersen

X

X

Hvordan tale med børn og unge om sex?

Jørn Nørgaard

X

X

Kids Junior Teen LMU Retræte

Lillian Hauge Andersen Vi er forvaltere af Guds skaberværk i 2019

Mulighed for samtale og skriftemål

Emne

Ellen Esmarch
Pedersen

14.00- Workshops - runde 1
15.15

Vælg dig ind på et spor, der passer til din arbejdsgren: Kids, Junior, Teen eller LMU

Oversigt over workshops og
seminarer lørdag formiddag:

Workshops og seminarer – kl. 14
Hvordan tale med børn og unge om sex?
v. Jørn Nørgaard, forstander på LME
Det kan være svært at tale Bibelens syn på sex ind i nutidens kultur. Måske du tænker: Hvordan
griber jeg det an? Vil de høre på mig? Bliver det ikke bare til fnisen og røde ører?
Men emnet er vigtigere end nogensinde, så hvad gør vi?
Et erfaringsbaseret seminar med tips og tricks til værktøjskassen.

Lær at fortælle med nærvær og fællesskab
v. Janne Bak- Pedersen, konsulent i LMBU (Kids)
"Jeg elsker at fortælle historier. Særligt de øjeblikke, hvor hele flokken tager af sted sammen.
Hvor vi ikke længere er i klublokalet, men sidder ved søbredden og venter spændt på, hvad Jesus
vil gøre lige nu…” Prøv kræfter med en ur-gammel beskæftigelse: historiefortælling. Er du god
til at fortælle, kan du komme langt med dit budskab. I denne workshop vil du få fif og ideer til,
hvordan du gør det. Der vil være praktiske øvelser på velkendte bibeltekster.  

Hvordan få taleret ind i børn og teenagers liv?
v. Kristian Andersen, familiekonsulent i LM
Børn og unge kan være meget forskellige. Det kan derfor være meget forskelligt, hvordan vi
taler med dem. Nogle gange skal man gøre sig fortjent til taleret. Hvordan gør man det? Og
hvordan vægter vores taleret i forhold til deres venner, serier og medier i det hele taget?

Påvirk med respekt
v. Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder i KPI (Junior og Teen)
Vi har noget på hjerte i LMBU. Ja, vi har nogen – nemlig Jesus – på hjerte! Men hvordan får
vi ham formidlet til børn, juniorer og teenagere? Hvordan være tydelig uden at indoktrinere?
Hvordan fx tale om evig frelse eller fortabelse? Ja, hvordan påvirke med respekt?

Lær bibelvers og bibeltekster udenad med bibelrecitation
v. Klaus Laursen, Bibelen Live (Teen og LMU)
Kan du bibelvers eller hele tekster udenad? Det kan du lære ved denne workshop med Bibelen
Live. Oplev bibelrecitation ved Klaus Højgaard Laursen fra Bibelen Live, og lær selv efterfølgende en teknik til at lære bibelvers og bibeltekster udenad. Dette er en workshop, hvor du kan
få mulighed for at arbejde med en kendt bibeltekst på en ny og udfordrende måde.

Digitale junkier – hvad digitale medier gør ved os
v. Nikolaj Karkov, konsulent i LMBU (Kids og Junior)
Vi gamer og streamer på livet løs i disse år. Og samtidig er vi stressede og deprimerede. Er der
mon en sammenhæng? Hvad er det egentlig, al den brug af skærme gør ved os? Hvordan skaber
vi sunde rammer for børn og unge i den digitale virkelighed?
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Vi er forvaltere af Guds skaberværk i 2019
v. Lillian Hauge Andersen, TekSam-studerende på RUC
Klima og miljø er vel ikke så vigtig for mig, som er kristen? Eller er det? Klima og miljø påvirker den jord, vi er afhængige af for at få mad på bordet og tøj på kroppen. Den jord, vi af Gud
har fået til opgave at forvalte. Derfor vil vi gerne invitere til en dialogbaseret workshop om det
kristne forvalteransvar. For har vi som kristne et større ansvar end andre til at passe den jord,
vi bor på? Hvad betyder denne forvalterrolle for os i det samfund, vi lever i? Har det betydning
for mit forbrug/min hverdag? Vi vil give plads til at udfordre såvel som opmuntre hinanden til
at tage forvalteropgaven alvorligt.

Muslimer og kristne – venner eller fjender?
v. Sebastian Olesen, BA interkulturel pædagogik og arabisk, lærer på LME
Denne workshop handler om mødet mellem de to store verdensreligioner islam og kristendom.
Men det handler også om de personlige relationer: venskab, naboskab og fællesskab, som kan
opstå i det møde. Hør bl.a. om Sebastians personlige oplevelser fra Odense, når han fortæller og
deler ud af sine erfaringer.

Hvorfor er kassereropgaven vigtig?
v. Danny Høj Pedersen, tidligere LMU-kasserer.
Hvad indebærer opgaven? Hvilke opgaver skal laves hvornår? Hvad skal jeg være opmærksom
på, når jeg overdrager kassererposten til en anden? Deltag og få svarene i denne workshop,
som er skræddersyet dig, som er LMU-kasserer. Få også en præsentation af en ny skabelon til
årsregnskabet i LMU.

Programlægning i LMU – hvordan gør jeg?
v. Steffen Birkmose, konsulent i LMBU
Hvordan planlægger vi det bedst mulige program for vores LMU? Hvorfor er det så vigtigt med
et program? Hvornår skal de forskellige elementer på plads i løbet af året?
En meget praktisk workshop om en af de vigtigste opgaver i LMU-bestyrelsen.

Tænk ud af boksen sammen med Papmor
v. Judith Jønsby, grundlægger af papmor.com
Judith Jønsby står bag projektet Papmor, som på 4. år afholder kreative temabaserede workshops for børn i alderen 5-13 år. Hendes workshops foregår især sammen med flygtningebørn,
hvor de gennem omsorg og kreativ leg med pap, inspirerer børnene til at tænke ud af boksen,
både omkring deres eget liv og verden omkring dem.
Læs mere om projektet på www.papmor.com
I Judiths workshop, som er på dansk, vil hun fortælle om projektet og der vil også være mulighed for selv at prøve kræfter med kreativiteten og pappet.
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Workshops og seminarer – kl. 16
Hvordan forholder Gud sig til LGBT?
Udfordringen ved de mange valg
v. Nanna Forum Dideriksen, konsulent i IMU
Unge står i mange dilemmaer. Hvordan og hvad skal vi prioritere? Venner, lektier, træning, kristent ungdomsfællesskab? Vi vil gerne "lykkes" alle steder, men det er svært. Oplægget indeholder en undersøgelse af ungdomskulturen og et bud på, hvordan man som leder, forældre eller
bare en lidt ældre ung kan være støtte for unge.   

Digitale Junkier – hvad digitale medier gør ved os
v. Nikolaj Karkov, konsulent i LMBU (Teen og LMU)
Læs beskrivelse på side 8.

Lær at fortælle med nærvær og fællesskab

v. Jacob Munk, teologistuderende og projektmedarbejder hos AdamogEva.dk  
Hvilke tanker og holdninger er repræsenteret i LGBT-bevægelsen? Hvordan kan vi som
kristne møde folk med følelser og livssyn omkring seksualitet, som falder uden for den
bibelske beskrivelse? Deltag i workshoppen, hvis du ønsker at blive klogere på emnet og få
afklaret eventuelle spørgsmål. Ud over et oplæg på ca. 45 min. vil der også være god tid til
samtale og spørgsmål.  

Den barmhjertige LMBU’er
v. Filip Osmundsen, konsulent i LMBU
Denne workshop er for dig, som allerede er aktiv i diakonalt arbejde, eller som gerne vil
vide mere. Kom og hør nyt om forskellige diakonale projekter, og få inspiration til selv at gå
i gang. Der vil bl.a. være info om praktisk hjælp, besøgstjeneste og mulighederne for samarbejde om diakoni indenfor Kirkernes Sociale Arbejde.

v. Janne Bak- Pedersen, konsulent i LMBU (Junior)
Læs beskrivelse på side 8.

LMU – LM: Om personlige relationer og samarbejde
v. Magnus Haahr Nielsen, landsformand i LMBU, arkitekt  

Hvordan favner vi alle aldre i fællesskabet?
v. Karen Markussen, konsulent i DFS og landskoordinator i Messy Church, Danmark
Få hjælp og ideer til at arbejde med anderledes og kreative møder på nye måder. Hvad er det
særlige ved Messy Church? Hvad sker der fx, når fokus ligger på samtalerne, og talen mest virker som en opsamling? Eller når vi er kirke for alle aldre? Eller når den, som endnu ikke kender
Jesus, medvirker? Bliv inspireret af de kreative tanker bag Messy Church.
Du kan med fordel forberede dig til denne workshop ved at orientere dig på messychurch.dk

Et af temaerne på LM’s Rådsmøde i maj 2019 var ”Fælles livsvandring”. Formålet var at
sætte fokus på de gode, personlige relationer mellem unge og voksne - og mellem LMBU og
LM. Der blev talt om, hvordan vi bygger bro mellem generationerne i LM, og om, hvordan vi i
gensidig respekt og tillid kan erfare fællesskabets velsignelser.
Denne workshop er en opfølgning på Rådsmødet og en samtale om, hvordan vi konkret kan
fremme de personlige relationer mellem generationerne.

Retræte fra fredag aften til og med lørdag eftermiddag
v. Ellen Esmarch Pedersen, samtaleterapeut  

Påvirk med respekt
v. Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder i KPI (Kids)
Læs beskrivelse på side 8.

Lær bibelvers og bibeltekster udenad med bibelrecitation

Ved at vælge retrætesporet får du mulighed for at trække dig tilbage og få tid til stilhed,
bøn og eftertanke. Tiden bruges alene og i stilhed dog med nogle samlinger med tidebønner
fredag aften, lørdag før morgenmad og lørdag før middagsmad. Det er en god ide at være
forberedt ved fx at tage læsestof med. Der vil blive en introduktion fredag aften og en afsluttende evaluering lørdag eftermiddag. Både fredag aften og lørdag står Ellen til rådighed
for samtale og skriftemål.

v. Klaus Laursen, Bibelen Live (Kids og Junior)
Læs beskrivelse på side 8.
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Praktiske oplysninger
Medbring:
Bibel, papir og blyant eller computer til notater, sovepose/sengetøj, sportstøj og
-sko, penge/dankort til køb af bøger og andet spændende materiale.  
Hvis du har særlige behov i forhold til mad, giv ligeledes besked i din tilmelding.  

Pris og sted:
450 kr. for hele kurset m. indkvartering på LMH eller privat i Hillerød og
omegn.  
350 kr. for hele kurset m. overnatning på sovesal.   
250 kr. for deltagelse kun om lørdagen.
Folkeoplysningsloven giver mulighed for at søge kommunalt tilskud til dele af
kurset. Kontakt jeres lokale kommune for at få mere at vide. I kan finde vejledning til ansøgning via: http://www.lmbu.dk/lederkursus2019
Luthersk Missions Højskole (LMH)  
Ansgarvej 2, 3400 Hillerød

Tilmelding senest mandag d. 2. september via:
www.lmbu.dk/tilmelding

Planlægningsudvalget:
Dorthe Schmidt, Filip Osmundsen og Lars Larsen

Arrangør:
LMBU – Luthersk Missions Børn & Unge  
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