
Anmälan
Bilda bjuder på dagen för ledare från de tre olika kyrkofamiljerna.

Anmäl dig senast fredagen den 18e oktober via länken:  
https://www.bilda.nu/arr/990282/inspirationsdag-for-barnledare-416977 

Ange nummer i noteringsfältet på de tre seminarium som du vill  
delta i. Det exakta schemat över seminarietillfällena bestäms efter 
sista anmälningsdagen. Ange även eventuell specialkost.

Vid frågor kontakta din verksamhetsutvecklare på Bilda.

Hitta till Västerkyrkan i Lund

Adress: Byggmästaregatan 21, 222 37 Lund
P-möjligheter finns i området men är något begränsade.
Kyrkan ligger ca. 7 minuters promenad från Lund C.



Program för dagen
9.30 Drop-in fika 

10.00–11.00 Varför? - drivkrafter och motiv till varför man  
ska engagera sig som söndagsskolledare. Medverkande:  
Ehab Rafael, Magnus Sternegård,  Ulrika Erlandsson. 

11.00–11.15 Paus
11.15–12.00 Seminarietillfälle 1

12.00–13.00 Lunch
13.00–13.45 Seminarietillfälle 2

13.45–14.00 Paus
14.00–14.45 Seminarietillfälle 3

14.45–15.00 Paus
15.00–15.30 Workshop

15.30 Drop-out fika

Valbara seminarier 
1. ”Att fortsätta bära vittnesbörd om tron i Sverige”
 Obs! seminariet kommer hållas på arabiska  
 Ehab Rafael

2. ”En praktisk söndagsskola – ur den syrisk  
 ortodoxa kyrkotraditionen” 
 Sam Sofya

3. ”Världens bästa budskap - hur berättar man det?”  
 Magnus Sternegård

4. ”Barnens andliga utveckling  
 – hur möter vi barnen  
 på deras nivå?” 
 Magnus Sternegård

5. ”Hur talar vi om tron  
 med barn?  
 - praktiska exempel”
 Ulrika Erlandsson

6. ”Att öka barns delaktighet 
 i söndagsskola/undervisning  
 med hjälp av Kettmotoden” 
 Christina  Hallonsten

7. ”Alla barn är lika olika”  
 Margrethe Holm

8. ”Musikens betydelse  
 för att forma barns tro” 
 Jonas Engström
 

Föredragshållare
Christina Hallonsten  
kateket i S:t Thomas katolska församling i Lund.  
Ehab Rafael  
söndagsskoleledare och ungdomsledare från St Demiana Koptiska 
Ortodoxa kyrkan i Malmö. 
Magnus Sternegård  
biträdande Generalsekreterare samt Barn och ungdomskoordinator  
Equmenia. 
Margrethe Holm 
specialpedagog inom neuropsykiatriska funktionshinder, handledare 
Botkyrka kommun, f.d. barn och söndagsskollärare i Pingst.  
Jonas Engström 
körledare och låtskrivare. 
Sam Sofya   
söndagsskoleledare från St Tomas Syrisk Ortodoxa kyrkan  
i Södertälje. 
Ulrika Erlandsson
ordförande för Katolska Pedagogiska Nämnden.

Workshop 
Ett tillfälle för gruppsamtal utifrån dagens innehåll


