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Velkommen
Bibelsk lederskab er temaet for årets lederkursus. Gennem weekendens bibelundervisning skal vi sammen undersøge, hvordan bibelsk lederskab adskiller sig
fra andre former for lederskab. Hvad siger de bibelske tekster om lederskab? Og
hvordan omsætter jeg de bibelske principper til praktiske redskaber i min egen
rolle som leder? For at besvare disse spørgsmål vil vi i fællesskab kigge nærmere på
Paulus, Moses og Daniel. Disse tre lederskikkelser kan være forbilleder for os.
LMBU Lederkursus 2020 afholdes på den kristne friskole i Agerskov, 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, nye input og fællesskab. Derfor indeholder mange
workshops i år inspiration til grundlæggende opgaver som leder, f.eks. hvordan man
går til en bibeltekst, når man skal forberede sig. Det er også en weekend, hvor du
som leder bliver forkælet og oplever, at LMBU sætter pris på din indsats i den lokale
børneklub, juniorklub, teenklub eller LMU-forening.
Årets hovedtaler er Lasse Iversen, landsleder i Bibellæser-Ringen, som gennem
weekendens bibelundervisning vil sætte spot på bibelsk lederskab.
Fredag aften er der et foredrag ved psykolog og forfatter Krista Korsholm Bojesen
om skam og nåde.
Igen i år tilbyder vi et særligt spor med mulighed for retræte. Leif Bach Kofoed,
frimenighedspræst i LM kirken i Skjern, er knyttet til retræteholdet, hvor der bl.a. er
mulighed for tid til stilhed, bøn, samtale og skriftemål.
Lørdag eftermiddag er der et stort udvalg af spændende og relevante workshops med
en række kompetente personer.
Weekendens undervisning slutter søndag formiddag med et foredrag ved
højskolelærer Mikkel Vigilius med efterfølgende samtaler i grupper.

Fredag

18/9

17.00
17.30
18.30
18.45

Ankomst og indkvartering

20.00

Foredrag v/Krista Korsholm Bojesen: Skam og nåde. 				
Efterfølgende samling i de tre arbejdsgrene. Hvordan bruger vi dette i 		
Kids, Between og LMU? (kaffe serveres i grupperne)

22.00

Mulighed for sport

Aftensmad
Velkomst v/Landsbestyrelsen
Bibelundervisning v/Lasse Iversen: Ledelse i Bibelen - Paulus.
Fokus: Giv det videre, som du selv har fået fra Gud.

Lørdag
8.00
9.00
10.00
10.30
12.15
14.00
15.15
16.00
18.00
22.00

Morgenmad

		

19/9

Bibelundervisning v/Lasse Iversen: Ledelse i Bibelen - Moses. 			
Fokus: Hyrde for andre.
Pause
Generalforsamling
Frokost
Workshops - runde 1
Kaffepause
Workshops - runde 2

Festmiddag med underholdning.							
Efterfølgende lovsangsaften med frit vidnesbyrd og mulighed for forbøn.
Aftenkaffe og mulighed for sport

Velkommen til Lederkursus 2020!
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Søndag
8.00
9.00
10.00
10.30

20/9

Morgenmad
Bibelundervisning v/Lasse Iversen: Ledelse i Bibelen - Daniel. 			
Fokus: Leder med integritet og tjenersind.
Pause
Foredrag v/Mikkel Vigilius: 							
Stå stærkt i stormen – hvordan bliver troen bevaret? ak for i år og på

gensy

Efterfølgende samling i de tre arbejdsgrene: Hvordan gør vi det i Kids, 		
Between og LMU?

12.30

Frokost og afrejse

ak for i år og på gensyn!

De fem spor
På Lederkursus 2020 kan du vælge mellem fem spor: kids, junior, teen, LMU og
retræte. Workshops, seminarer og foredrag er alle tilpasset disse spor. Som kidsmedarbejder 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 workshopper.
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. Der bliver en introduktion fredag aften og en afsluttende evaluering lørdag
eftermiddag. Leif Bach Kofoed vil derudover også være til rådighed for samtale og
skriftemål.
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Undervisning / foredrag  
Ledelse i Bibelen
Bibelundervisning v/Lasse Iversen, 				
teolog og landsleder for Bibellæser-Ringen
Weekendens undervisning handler om bibelsk ledelse. Bibelen
bidrager med en masse til den ledelse, vi udfører, og har nogle
klare anvisninger og principper, som påvirker vores arbejde som ledere i Guds
rige. Vi skal i fællesskab kigge nærmere på tre ledere: Paulus, Moses og Daniel og
lade os inspirere af dem.
Skam og nåde
Foredrag v/Krista Korsholm Bojesen, 			
psykolog og forfatter
Skam er følelsen af at være forkert, utilstrækkelig og uden værdi,
og den er ekstremt udbredt i vores samfund. Oplægget handler
om at forstå denne følelse, at genkende og håndtere den samt om, hvorfor vi som
kirke har noget helt særligt at give til andre: nemlig Guds nåde, der altid insisterer på, at vi har værdi og må prøve igen.

Stå stærkt i stormen – hvordan blive bevaret i troen?
Foredrag v/Mikkel Vigilius, 					
teolog og højskolelærer på LMH
Intet er mere glædeligt, end når et menneske kommer til tro på
Jesus. Intet er værre, end når en troende falder fra. Mange falder
fra i vores tid. Hvad er årsagerne, og hvad kan værne kristne børn og unge mod
frafald, når stormen sætter ind?
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Emne
Retræte med mulighed for samtaler og skriftemål
Kassereropgaven - hjælp til det nye medlemssystem
Formandsopgaven og det gode bestyrelsesmøde
En anderledes teenaften
Her er jeg – hvor er du?
Josef-planen
Programlægning i LMU – Hvordan gør jeg?
Hvordan tale om sex med junior/teen?
Andagt i juniorklubben - hvordan?
Hvordan integrerer vi 5. Mos 6,1-9 i LMBU?

Emne
Retræte med mulighed for samtaler og skriftemål
Her er jeg - hvor er du?
Nå længere ud med evangeliet
Kreativ og praktisk formidling for børn
Åndelig og social omsorg
En kreativ junioraften
Hvordan forberede og formidle en bibeltekst til
børnemødet?
Nytænkning i LMU
Åndelig optankning til personlig brug
Inspiration til at holde en andagt
Lejrarbejdet - visioner og muligheder

Workshops - runde 1
14.00- 15.15
Leif Bach Kofoed
Mogens Højgaard
Jeppe Petersen
Carsten Riis Jensen
Merete Bandak
Katrine Houler
Steffen Birkmose
Jørn Nørgaard
Judy H. Olsen
Lars Larsen

Workshops - runde 2
16.00- 17.15
Leif Bach Kofoed
Merete Bandak
Janne Bak Pedersen
Kristian Larsen
Benjamin Esbjerg
Kim Nielsen
Vibeke Hansen
Nikolaj Karkov
Lasse Iversen
Ulrich Kronborg
André Drejer

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

Oversigt over workshops 						
lørdag eftermiddag:

Workshops kl. 14
Retrætehold
v/Leif Bach Kofoed, frimenighedspræst i LM-kirken Skjern
Retræte - tid til navlepilleri! Nej!! Retræte - tid til at være så stille, at man kan modtage input fra Gud. Tid til at læse, tid til at tænke, tid til at memorere, tid til at bede, tid til at
lytte. Tid til at være aktiv i samvær med Gud. Der vil være mulighed for samtale og skriftemål.

Om kassereropgaven i LMU og det nye medlemssystem
v/Mogens Højgaard Jensen, landskasserer i LMBU
Hvad indebærer opgaven som kasserer for en LMU-forening? Hvilke opgaver skal laves hvornår? Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg overdrager kassererposten til en anden?
Få svarene i denne workshop, som er skræddersyet dig, som er LMU-kasserer. Få også en grundig
introduktion til det nye elektroniske medlemssystem.

Om formandsopgaven og det gode bestyrelsesmøde i LMU
v/Jeppe Petersen, medlem af LMBUs landsbestyrelse
Denne workshop giver en grundig vejledning i opgaverne som formand for en LMUforening. Workshoppen vil tage udgangspunkt i LMU’s formandsguide. Samtidig giver workshoppen også gode råd og inspiration til møderne i jeres LMU-bestyrelse. Denne workshop er
særligt for dig, som enten er ny formand eller nyt bestyrelsesmedlem.

En anderledes teenaften
v/Carsten Riis Jensen, præst og redaktør for forkyndelse.dk
En workshop med fokus på aktiviteter, som motiverer til engagement og læring, og
som også anerkender og tager udgangspunkt i den verden af medier og teknologi, teenagerne
befinder sig i. Du får konkrete ideer til aktiviteter, som bl.a. indebærer at bruge alt det, vi kender fra spilverdenen.

Her er jeg – hvor er du?
v/Merete Bandak, ex-underviser på gymnasium, mangeårig medarbejder i kirkens
børne-, junior- og teenklub
Hvordan fortælle til børn, der er vant til at slå over på et andet program, når de keder sig?
Hvordan undgå at dræbe en god historie? Hvordan få fortællingen til at leve? Hvad vil det sige
at fortælle i øjenhøjde? Hvad kommer før den gode fortælling? Hvad kommer efter? Hvad er
målet, og hvornår er det nået? Praktiske eksempler.
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Josef-planen
v/Katrine Houler, between-konsulent i LMBU
Tag en 17-årig fra menigheden. Placer ham i en gudløs kultur, adskilt fra familien.
Fjern hans åndelige netværk. Udsæt ham for fristelser, og behandl ham uretfærdigt. Giv ham
forfremmelse og succes. Tror du, den 17-årige vil stå fast i troen, elske og tjene Gud? Det var
præcis det, Josef fra GT blev udsat for – og han bestod. Hvordan kan vi oplære vores børn, så de
bliver som Josef i en kultur, der ligner Josefs tid utrolig meget? Workshoppen er inspireret af
Larry Fowlers bog ”Josef-planen”.

Programlægning i LMU – hvordan gør jeg?
v/Steffen Birkmose, ungdomskonsulent i LMBU
Programplanlægning er et af de vigtigste værktøjer, man har i bestyrelsen, til at
sætte sit præg på LMU. Programlægningsworkshoppen er din mulighed for at få ny inspiration
med hjem, til næste gang I skal lægge program. Der vil være hjælp til, hvordan man vælger
emner, hvordan man sætter en vision, og får den ind i programmet. En meget praktisk
workshop om en af de vigtigste opgaver i LMU-bestyrelsen.

Hvordan tale med børn og unge om sex?
v/Jørn Nørgaard, forstander på Løgumkloster Efterskole
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.

Andagt i juniorklubben - hvordan?
v/Judy H. Olsen, organist og juniorklubleder i Bylderup Bov
Andagt i juniorklubben kan være en uoverskuelig opgave for mange klubledere, men
hvordan kan man helt konkret gribe det an? Og behøver jeg være nervøs, når jeg faktisk gerne
må lægge ansvaret for mine ord over til Gud? En helt lavpraktisk samtale-workshop med hjælp
og idéer.

Hvordan integrerer vi 5. Mos 6,1-9 i LMBU?
v/Lars B. Larsen, landsleder i LMBU
I et stafetløb er det tidspunkt, hvor den ene løber afleverer depechen til den næste,
afgørende vigtigt. I denne workshop ser vi på, hvad de bibelske anvisninger betyder for, hvordan vi i menighed og familie kan række troen videre og ”aflevere” den til næste generation.
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Workshops kl. 16
Retrætehold
v/Leif Bach Kofoed, frimenighedspræst i LM-kirken Skjern
Retræte - tid til navlepilleri! Nej!! Retræte - tid til at være så stille, at man kan
modtage input fra Gud. Tid til at læse, tid til at tænke, tid til at memorere, tid til at bede, tid
til at lytte. Tid til at være aktiv i samvær med Gud. Der vil være mulighed for samtale og
skriftemål.

Her er jeg – hvor er du?
v/Merete Bandak, ex-underviser på gymnasium, mangeårig medarbejder i kirkens
børne-, junior- og teenklub
Hvordan fortælle for juniorer/teenagere, der har hørt en masse bibelhistorie … kan der stadig
være nyt at fortælle? Hvordan kan man samarbejde med dem om fortællingen? Hvordan sigte
og ramme i en sammensat gruppe med meget forskellige forudsætninger? Hvad vil det sige at
fortælle i øjenhøjde? Hvad kommer før og efter den gode fortælling? Hvad er målet, og hvornår
er det nået?

Nå længere ud med evangeliet
v/Janne Bak-Pedersen, Kids-konsulent i LMBU
Hjælp til planlægning og gennemførelse af et udadrettet børne-/juniorarrangement.
Ønsker du ideer og forslag, lige til at tage med hjem og bruge i klubben, eller har du input, som du
kan give andre med hjem og prøve af - eller måske er du nysgerrig på noget og vil høre, om andre
har prøvet det. En workshop med oplæg og fælles snak om udadvendthed i klubben.

Kreativ forkyndelse for børn
v/Kristian Larsen, Kids-konsulent i LMBU
Kender du til det at stå og mangle en ide i forkyndelsen for børn? Vi skal arbejde
med kreativ formidling for børn. Workshoppen er meget praktisk anlagt, og du kommer til at
fremstille ting, du kan tage med hjem og bruge. Tag også gerne nogle af dine ideer med, som
andre kan blive inspireret af.

Åndelig og social omsorg
v/Benjamin Esbjerg, psykologistuderende i Odense
Hvordan snakker vi med dem i LMU, som vi måske ikke ser så ofte? Hvordan holder
vi en god kontakt til dem, der er i periferien af LMU? Denne workshop indeholder gode råd og
vejledning samt plads til en god dialog om emnet.
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En kreativ junioraften
v/Kim Nielsen, serviceleder på plejehjem og juniorklubleder i Videbæk
Få inspiration til små kreative projekter, som kan bruges i forbindelse med arbejdet
med forskellige bibeltekster. Hvordan forbinder vi bibeltekst /tema med noget kreativt? Kan
man lave stentavler på en aften? Hvad gør man, når nøden er størst? Der vil også være tid til
erfaringsudveksling.

Hvordan forberede og formidle en bibeltekst til børnemødet?
v/Vibeke Hansen, pædagog i vuggestue og leder i Lørdagsklubben i Ballum
Kender du til usikkerheden i fht. at formidle teksten til børneklubben? Kom og få
inspiration ved at høre, hvordan jeg gør helt konkret. Hvordan jeg får frimodighed til at fortælle
for børn. Her kan du få små fif til ikke at se det som en præstation, men som en fascination af
Gud. Der vil også være tid til at snakke om, hvad du synes er svært.

Nytænkning i LMU
v/Nikolaj Karkov, ungdomskonsulent i LMBU
Nogle gange går der copy-paste i de ting, vi laver i LMU. Og vi glemmer, hvorfor vi
egentlig gør, som vi gør. Men det der hvorfor er vigtigt for vores engagement. Vi vil arbejde med
at blive bedre til at formulere, hvorfor vi gør, det vi gør. Måske betyder det, at du skal gøre nogle
ting anderledes lokalt. Så du bliver udfordret til at nytænke LMU.

Åndelig optankning som leder
v/Lasse Iversen, landsleder i Bibellæser-Ringen
Denne workshop handler om bibelbrug, fordi det er vigtigt for dig som leder. Der
sættes fokus på vigtigheden, mulighederne og glæden ved den personlige bibelbrug. Du får
praktiske forslag til at booste din personlige tid med Gud.

Inspiration til at holde en andagt
v/Ulrich Kronborg, klubleder i Herning
Du vil her få en enkel vejledning til forberedelse og afholdelse af en andagt i LMU.
Hvad er det særlige ved en andagt? Hvordan kan jeg forberede mig? Og hvilke ting er gode at
huske?

Lejrarbejdet – visioner og muligheder
v/André Drejer, statistisk driftsanalytiker og lejrleder på børne- og juniorlejre
Hvorfor lejrarbejdet? Hvilke visioner og muligheder har vi? Lejrarbejdet er mission i praksis, hvor lederne deler deres egen tro i ord og handlinger. Hvordan gør vi det? I denne
workshop vil vi skabe og forny glæden over mulighederne i lejerarbejdet.
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Praktiske oplysninger
Medbring:
Bibel, papir og blyant eller computer til notater, lagen, sovepose/sengetøj, sportstøj og
-sko, penge til køb af bøger og andet spændende materiale. Giv ligeledes besked i din
tilmelding, hvis du har særlige behov i forhold til mad.

Pris:
Tilmeld dig senest d. 1. september og opnå rabat.
		

Senest d. 1. sept.

Efter d. 1. sept.

Hele kurset m. privat indkvartering

500 kr.		

550 kr.

Hele kurset m. overnatning på sovesal

400 kr.		

450 kr.

Deltagelse kun lørdag

300 kr.		

350 kr.

Vi opfordrer de lokale kredse og frimenigheder til at dække udgifterne for deltagelse
på kurset. Henvend dig derfor frimodigt til din ledelse om dette.
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 www.lmbu.dk/lederkursus2020

Tilmelding:
Billigst tilmelding senest d. 1. september på: www.lmbu.dk/tilmelding

Sted:

Agerskov Kristne Friskole							
Præstegårdsvej 1, 6534 Agerskov

Planlægningsudvalget:
Dorthe Schmidt, Filip Osmundsen og Lars Larsen

Arrangør:
LMBU – Luthersk Missions Børn & Unge  
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