
Välkommen till Stockholm! 
Vi hoppas att få se dig den 25 april i Folkungakyrkan 

 

Här kan du se vad som händer på den regionala barnledardagen i FOLKUNGAKYRKAN, STOCKHOLM. 
Dagen i Stockholm vänder sig till dig som är ledare eller förälder bland såväl barn som unga. Både i de 
gemensamma passen och i seminarierna hittar du ämnen som är aktuella bland både barn och unga. 
Vill du vara med dagen i Stockholm? Se till att anmäla dig senast den 12 april.  
 

 
PROGRAMMET  
 
09.15  Incheckning och drop in-fika  

(kaffe, te och macka)      
10.00  Uppstart!  

Med pepp och lovsång 
10.30 Pass 1: Hem + kyrka = för barnens 

bästa! 
Hur hemmet och kyrkan kan fungera 
tillsammans, sida vid sida för att ge 
barnen de bästa förutsättningarna. 
Ella-Stina Wendle 

 11.10 Pass 2: Ledarskap och föräldraskap 
 Om att vara ledare och förälder – 

olika men ändå lika. 
Tammy Holm 
 
 
 
 

11.40 Nätverkande & utbyte 
Samtal och erfarenhetsutbyte.  

12.30 Lunch på plats i Folkungakyrkan 
13.30 Pass 4: Seminarier PASS A 

(se presentation nedan)  
14.30 Fika 
15.15 Pass 5: Seminarier PASS B 

(se presentation nedan)  
16.15 Kort paus 
16:30 Pass 6: Tillsammans inför Gud!  

En stund av lovsång, nattvard och 
förbön. 

18.00 Dagen avslutas. 
 
 
 
 

Kolla in våra seminarier  
nedan!



Välkommen att välja två seminarier!  
 

Välj bland många intressanta och viktiga seminarier.  
 
 
SEMINARIEPASS A: 
 

Barn är olika - vi behöver anpassa oss! 
Alla barn är olika men vissa behöver mer stöd och 
anpassningar för att få vardagen att fungera. Detta 
behöver vi ha en förståelse för även som barnledare inom 
kyrkan för att ge förutsättningar för att även de ska få del 
av det Gud vill ge dem, och ge möjlighet till god 
gemenskap och positiva upplevelser inom kyrkan.  
 
Som barn- och ungdomspsykiater möter jag många barn, 
ungdomar samt deras familjer och tillsammans med andra 
medarbetare försöker vi att på olika sätt stötta till ett gott 
mående och så god funktionsnivå som möjligt. Jag 
kommer i mitt seminarium ge en överblick av diagnoserna 
ADHD samt autism och ge tips vad man kan tänka på när 
det gäller bemötande av barn/föräldrar och 
förhoppningsvis kan det bli till hjälp i ert arbete med att 
skapa ett barnarbete som blir till glädje för alla barn.  
 
Charlotte Hopstadius bor i Falun, där hon arbetar som 
barn- och ungdomspsykiater. Hon är församlingsledare i 
Lugnetkyrkan Falun (EFK) 

 

Tro i hemmet 

Hur kan vi som barnledare i kyrkan inkludera och 
uppmuntra hemmet till att vara delaktiga i att föra sin tro 
vidare till barnen? Med små justeringar och tillägg i vårt 
sätt att arbeta så kan vi på ett enkelt sätt bjuda in 
föräldrarna i uppdraget, och ge dem resurser och 
uppmuntran till att vara andliga förebilder för sina barn. 
Här får ni konkreta tips på hur det skulle kunna se ut i 
olika delar av vårt arbete med barnen.  
 
Ella-Stina Wendle har arbetat i Filadelfiakyrkan i 
Stockholm i över 10 år. Huvudområdet är församlingens 
barn och familjer. Hon är gift och har två tonårsbarn. 

 

Möjligheter och risker med sociala medier 
I detta pass får vi en översikt över alla stora sociala 
medier och vad som skiljer dem åt. Vi går sedan in på vilka 
de största användningsområdena är där en församling kan 
använda sociala medier i arbetet med barn och 
ungdomar. Vi tittar också på några av de största riskerna 
med sociala medier och hur vi på ett väldigt praktiskt sätt 
kan motverka dem. 
 
Johan Eriksson är ingenjör, investerare, entreprenör, 
författare, talare och företagsledare med ett starkt 
digitalt fokus. Till vardags arbetar Johan som Head of 
Specialists på Google. Han är också delägare i en rad 
företag som han hjälper att växa inom hälsovård, 
utbildning, innovation, finans, bygg och handel. 

 
 
 

 
SEMINARIEPASS B: 
 

O, Hjälp! - Rekrytering och teamtänk 
Vi har alla behovet av fler medarbetare! I det här 
seminariet ger vi dig tips och råd som kommer att vara till 
hjälp i din församling!  Boosta teamkänslan och blir rustad 
till att värva nya medarbetare till verksamheten. 
 
Tammy Holm är gift med Peter och är mamma till fyra 
barn. Familjen flyttade från USA till Sverige i slutet av 
2016. Tammy har jobbat över 15 år inom barnverksamhet 
i flera församlingar i USA. Nu jobbar hon på Livets Ord och 
är ansvarig för församlingens barnverksamhet med 
inriktning på barn 3-9 år. Tammy älskar att jobba med 
ledarskapsutveckling, team och nästa generation.  

 

Bibel, barn och berättande 
Hur kan vi använda alla sinnen och många sätt att lära sig 
på när vi delar Bibelns berättelser med barn? Hur kan 
kreativitet vidga förståelsen av och hjälpa oss att vara 
trogna mot bibeltexten? Välkommen till ett seminarium 
om att på många olika och tämligen enkla sätt ge Bibelns 
berättelser till barn! 
 
Sofia Ödman är en saliggjord syndare som älskar Bibeln, 
barn och pedagogik. Hon är gift, har fyra barn i åldrarna 
6–14 år, bor i Stockholm och är med i Roseniuskyrkan 
(ELM). Sofia är utbildad lärare och jobbar med barn och 
pedagogik inom kyrkan sedan många år, bland annat med 
Bibeläventyret, Skatten och för ELM Syd med att utveckla 
undervisningsmaterial för barnläger och barngrupper. 

 

The Festival Pattern of Kid’s Ministry 
Church should be the most exciting place for our children 
and should be FUN! Fun is the language of children and in 
this seminar we will talk about four steps that speak the 
language of a child that lead them through a pattern to 
the end goal of leading kids into the presence and power 
of God.  It is there in those moments their lives are 
forever marked and changed by Jesus.   
NOTE: This seminar will be done in English only.  
 
Lauren Wiberg är chef för SOS Kids Adventure i Mission 
SOS, som är en missionsorganisation grundad av Johannes 
Amritzer och som huvudsakligen genomfört stora 
festivaler i Afrika under de senaste 25 åren. Lauren tar 
med team av missionärer för att hjälpa till med de stora 
barnfestivalerna i Afrika. Under sommaren 2019 hörde 
inte mindre än 27 000 barn de goda nyheterna om Jesus. 
Tidigare var Lauren barnpastor i Ohio, USA. Laurens 
livsmål är att leda barn till ett möte med Jesus som gör att 
de väljer att leva sina liv för Honom. Lauren och hennes 
man bor i Stockholm. 


