Datoer:
Første samling er mandag 18. juni kl. 14,30-16,00
Øvrige datoer på høsten er 5.september, 15.september og
14.november. Datoene for våren kommer senere.
Samlingene blir på onsdager, og vi møtes kl. 18.30 - 21.00.
Sted blir annonsert før hver samling.

Påmeldingsfrist: Mandag 11. juni 2018

For påmelding og eventuelle spørsmål kontakt
Ungdomsleder Erik Gjerdahl:
E-post: eg789@kirken.no Tlf. 40 17 83 45
www.gausel-menighet.no

Heddeveien 141
Postboks 201
4001 Stavanger
Telefon: 51840400
E-post: gausel.menighet@stavanger.kommune.no
Hjemmeside: www.gausel.menighet.no
Facebook: facebook.com/ungpaaguasel

LEDERTRENING

MILK - MIniLederKurs
Vil du bli med på lederkurs?
MILK-kurs er for ungdommer som går i
10. klasse. Gjennom fem kurskvelder,
en MILK-lørdag, og praksis i
menigheten, får du muligheten til å
lære om, og erfare det å være leder.
Kurskveldene blir sammen med deltakere fra Lura - og Hillevåg
menigheter, og vi kommer til å bytte på hvor vi har kveldene. Praksis og
veiledningssamtaler blir i Gausel kirke etter avtalte med hver enkelt. Teori,
erfaringen og vitnemålet vil være bra å ha med seg når en senere vil søke
jobb eller ha et frivillig ansvar.

Praksis med veiledning
Sammen finner vi en lederoppgave i barne – og ungdomsarbeidet i Gausel
menighet (f.eks. konf.arbeidet, søndagsskolen, Trosopplæringstiltak som
Tårnagenthelg, Lys Våken, m.m.) Hvor mye du vil bidra er opp til deg. Antall
praksistimer vil komme på kursbeviset som en får til slutt. Det vil bli holdt
to veiledningssamtaler i løpet av kurset.

Sosial avslutning
En kveld i mai/juni samles vi for en sosial avslutning med evaluering.
Utdeling av kursbevis
På konfirmantpresentasjonsgudstjenesten, for neste konfirmantkull, blir
det en høytidelig avslutning og bekreftelse på at kurset er bestått.

Greit å vite:

Samarbeid, kommunikasjon, egenutvikling, du og de andre, du og Gud,
prioritering, mål og styring m.m.

Vi krever at du samarbeider så godt du kan og
deltar på hele opplegget. Spesielle tilfeller må
avklares i god tid med Ungdomsleder
Erik Gjerdahl.

Mini-weekend

Pris:

Tema: Jeg & menigheten

Kr 500,- Inkluderer alt.

Temaer som blir tatt opp:

En lørdag skal vi jobbe videre med hva det er å være leder, troen vår, i
tillegg til å ha det sosialt og gøy.

