
 

 

 

 

 

Välkommen till Linköping! 
Vi hoppas få se dig den 18 april i Ryttargårdskyrkan!  
 

Här kan du se vad som händer på just denna regionala dag i RYTTARGÅRDSKYRKAN LINKÖPING. 
Dagen vänder sig till som arbetar med, möter eller har ett engagemang för barn och familjer – som 
ledare, förälder, pastor eller annan uppgift. I både gemensamma pass och i seminarierna hoppas vi att 
ge inspiration och goda verktyg! Vill du vara med dagen i Linköping? Se till att anmäla dig senast 5 
april!  
 

PROGRAMMET  
09.15  Incheckning, drop-in-fika!  

Utställare finns på plats     
 

10.00  Uppstart!  
Lovsångsångsteamet bjuder in oss  
i glädje och lovsång! 
 

10.30 Pass 1:  
Hem + Kyrka = För barnens bästa!   
I Filadelfia Oslo är planen ”Jesus hela 
livet” utgångspunkten för ett helt nytt 
samarbete mellan hem och kyrka.  
Linn Lindtveit och Vigdis Skau 
Gjervoldstad 

 

11.10 Pass 2:  
Ledarskap + Föräldraskap 
Hur spelar vi roll var för sig och 
tillsammans… för barnens bästa? 

 Magnus Sternegård 
 

11.40 Nätverkande & Utbyte 
Vi delar erfarenheter och byter idéer! 
(Läs mer om detta på nästa sida)  
 

12.30 Lunch på plats i Ryttargårdskyrkan 
 

13.30 Pass 4: Seminarier PASS A 

(se presentation nedan)  
 

14.15 Fikabreak & Mingel 
 

15.00 Pass 5: Seminarier PASS B 

(se presentation nedan)  
 

15.45 Kort paus 
 

16.00 Pass 6: Tillsammans inför Gud!  
Bön, lovsång och uppmuntran  
Ryttargårdskyrkans lovsångsteam, 
Egil Svartdahl (tilltal inspelat för våra 
regionala dagar)  

 

17.00 Slut. Möjlighet att dröja kvar i bön och 
lovsång för den som vill. 

 
 
Kolla in våra nätverksgrupper  
och seminarier på nästa sida! 



Varsågod att nätverka och utbyta idéer!   
 

Vi vill denna dag också ge tid för att samtala, dela erfarenheter 
och idéer, uppmuntra varandra och knyta kontakter.  
 
Utifrån vad du jobbar med eller är engagerad, väljer 
du på plats ett av områdena till höger. Och du, ta 
gärna med dig en bra idé du vill berätta om för fler! 
 
Inom varje område vill vi denna gång samtala lite 
extra med varandra om: Hur knyter vi kontakter med 
barnens föräldrar? Hur blir just detta område en del 
av församlingens helhet? Hur hjälper vi föräldrar att 
se sin viktiga roll för barnens tro och växt? Hoppas du 
tycker det låter spännande! För varje område finns en 
samtalsledare. 

Välj ett område:  

• Drama  

• Musik  

• Leda en liten grupp   

• Bibelundervisning  

• Gudstjänst  

• Uteliv  

• Nå ut, nå nya barn  

• Familjeverksamheter 

 

 
 
Här är seminarier att välja på!    
Seminarier väljer du också på plats. Alla seminarier går två gånger,  
så du har möjlighet att vara med på två olika!  
 
Jesus hela livet!                                       
I Filadelfia Oslo har man numera en bra plan för både 
ledare och föräldrar! De kallar den för ”Jesus hela 
livet”. Här får både föräldrar och ledare hjälp att 
stärka och dela tro med barn från 0 till 19 år. Planen 
blir både ett gemensamt verktyg och en resurs till att 
hjälpa barnen att gå med Jesus hela livet!  
Vigdis Skau Gjervoldstad arbetar i Filadelfia Oslo 
med kompetensutveckling och fortbildning och är den 
som ligger bakom arbetet med ”Jesus hela livet”.   
 

Så här kan du ledare göra för att ge varje barn 
förutsättningar att få bli sitt bästa jag i gruppen!               
Hur kan vi möta både enskilda barn och gruppen på 
ett bra sätt? Vad behöver vi ledare ha koll på för att 
både skapa en bra grupp, få struktur och väcka 
intresse?  
Ewa Bäckelid har arbetat med barn i över 25 år. Hon 
ör pedagog, handledare, men också, söndagsskol-
lärare med ett helhjärtat engagemang för en 
församling där alla ska få vara med. 

 
Från en ålder till en annan…                              
Vad kan vi göra för att inte ”tappa” barn och unga 
från en åldersfas till en annan? Vad händer med tro 
och gemenskap i dessa övergångar? Här behöver vi 
tänka till och jobba – både som hem och kyrka. 
Konkreta tips och exempel utifrån erfarenheterna i 
Filadelfia Oslo och planen ”Jesus hela livet”. 
Linn Lindtveit arbetar i Filadelfia Oslo som barn- och 
familjepastor. 

Kreativa tips och idéer för bibelundervisning!                 
Bibeln är viktig och bra – men vad är extra viktigt i 
olika åldrar? Hur väcker vi nyfikenhet och lust att 
lära? Ta del av både praktiska idéer och erfarenheter.  
Tommy Log arbetar i Pingstkyrkan Västerås som 
pastor med ansvar för barn och familj. 
 

Hem + Kyrka                                    
Alla föräldrar vill ju det bästa för sina barn. Varm 
gemenskap och goda mötesplatser hjälper oss att 
växa med både varandra och Gud. För många barn, 
unga och föräldrar är familjen och kyrkan två sådana 
viktiga platser. Hur bygger vi en församling som på 
ett än mer medvetet sätt kan spela roll i både hem 
och kyrka, bland såväl kristna familjer som familjer i 
vår närhet? Hur kan verksamhet och vardag 
samverka? 
Magnus Sternegård är barn- och ungdoms-
koordinator i Equmeniakyrkan, teolog och författare 
till bland annat ”Led med ditt liv”. 
 
 
 


