
Välkommen	till	Göteborg!	
Vi hoppas få  se dig den 7 mars i Frö lunda Pingst! 
	
Här	kan	du	se	vad	som	händer	på	just	denna	regionala	dag	i	FRÖLUNDA	PINGSTKYRKA.	Dagen	vänder	
sig	till	dig	ledare	eller	förälder	bland	såväl	barn	som	unga.	Vi	hoppas	du	ska	finna	mycket	matnyttigt	
för	både	ditt	personliga	liv	som	för	ditt	ledarskap.	Vi	önskar	även	att	du	som	förälder	blir	stärkt	i	din	
roll.	Ta	med	dig	hela	din	ledargrupp	och	kom!	Vi	ser	fram	emot	att	möta	dig	den	7	mars.		

Glöm	inte	att	anmäla	dig	SENAST	den	25	februari.	
	
PROGRAMMET		
09.15		 Incheckning,	drop-in-fika	och	mingel!					
	
10.00		 Uppstart!		

Välkommen	och	lovsång	
	

10.30	 Pass	1:	”Kom och följ mig…” Att 
klättra i träd med Jesus.  

 Niklas Hallman	
	

11.20	 Pass	2:”Låt barnen komma till 
mig…” Att ta med sig barnen fram till 
Jesus.  

 Lennart Henriksson 
	
12:00	 Gruppsamtal	–	vi	reflekterar	

tillsammans.		
	

12.30	 Lunch		
	

13.30	 Pass	4:	Seminarier		
(se	presentation	nedan)		

	
14.45	 Fikabreak	&	mingel	
	
15.30	 Pass	5:	Seminarier		

(se	presentation	nedan)		
	

16.45	 Kort	paus	
	
17.00	 Pass	6:	Tillsammans	inför	Gud!		
	 En	sista	uppmuntran	som	följs	av	

lovsång	bönestationer	och	tillfälle	för	
förbön.		

	
18.00	 Dagen	avslutas.		
	

Kolla	in	våra	seminarier		
nedan!

Ingela Wahl


Ingela Wahl




Välkommen	att	välja	två	seminarier!	

Varje	seminarium	hålls	två	gånger

Hemmet - Guds utvalda plats

Barn behöver stöd och skydd för att kunna leva 
som Jesu lärjungar. Föräldrar är de viktigaste 
personerna för barnen och hemmet är tänkt som 
en plats där viktiga samtal kan få ske. Under 
seminariet kommer vi djupdyka i Guds plan för 
oss föräldrar och förstå hur värdefull den tid är 
som vi lägger på samvaron med våra barn.

Maria Viklund, fyra barns mamma med ett stort 
intresse av att tillsammans med barn lära mer om 
livet med Gud. Verksam bland annat inom King’s 
Kids och Barfota Productions. 

Kyrka och hem - ett komplement 

Ett seminarium om hur man som församling 
arbetar med en vision där man samverkar med 
föräldrar och barn både i kyrkan och i hemmet. 
Hur bygger vi en kyrka där barnen har en viktig 
plats i visionen? Hur kan vi samverka med 
föräldrarna så vi tillsammans lär barnen att själva 
söka Gud?  

Maria Nielsen, pastor i Göteborgskyrkan, som 
under några år strategiskt arbetat med dessa 
frågor.  

Nå barnen i ditt område 

Två konkreta exempel/vittnesbörd på hur Gud 
gett idéer så att man i dagens moderna Sverige 
har kunnat nå in med Guds rike i två totalt olika 
områden (det ena området är ett socialt välbärgat 
område med villa och radhusbebyggelse och det 
andra området finns med på polisens lista över 
Sveriges socialt sett mest utsatta områden). 

Jill Kjellberg och Lars-Gunnar Wahl.  
Jill arbetar i Öjersjö kyrka där de når många nya 
barn och familjer i samhället.  
Lars-Gunnar är i grunden lärare och har i många 
år arbetat med olika kreativa projekt bland barn 
utifrån Brokyrkan i Borås. 

Liv i ti l lbedjan 

Hur vi tillsammans med barnen kan 
upptäcka, utforska och ge respons till Guds 
karaktär.  

Niklas Hallman, pastor i pingst Jönköping, 
har skrivit många egna sånger och har lång 
erfarenhet av att leda barn i lovsång.  

Kreativ kommunikation 

Ett kreativt seminarium om hur man kan 
använda olika sätt att förmedla Guds ord till 
barnen. 

Mikael Wahl och Sara Helgesson.  
Mikael arbetar som instruktör inom King’s 
Kids och har hållit i många barnmöten 
genom åren.  
Sara finns i Smyrnakyrkan och har sitt 
specialsätt att kommunicera på som hon 
delar med sig av.  

Alla barn är lika olika! 

Hur möter vi barn och unga i behov av särskilt 
stöd i våra grupper och kyrkor? På vilket sätt kan 
man vara både olika och lika? I Smyrna har man 
jobbat en hel del med dessa frågor. En 
grundläggande tanke är att de 
förhållningssätt som är bra för barn med 
funktionsvariationer är bra för alla barn. 

Gunilla Westman Andersson och Sara Ekdal  
Gunilla har egna erfarenheter av barn med 
särskilda behovs. I Smyrna har de tillsammans 
tagit fram en kurs för alla barnledare runt ämnet. 




