Program for dagen:
9.00 Kaffe og rundstykker
9.30 Velkomst
9.45 Hvordan vejlede børn og unge om køn, krop og sex?
Seksualpresset er stort i disse år. Homoseksuelle kan blive gift i Folkekirken. Der stilles forslag om, at
børn skal kunne skifte køn. Youtube pumper teenagere med urealistiske kropsidealer. Og meget
mere.
Hvad gør vi i det kristne børne-, between- og ungdomsarbejde for at videregive det positive bibelske
syn på køn, krop og seksualitet? Og hvordan vejleder vi i forhold til de mange andre stemmer?
Undervisning med oplæg til samtale og debat
v. Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut

Tid til samtale, besøg i ressourcesalen med bl.a. bogsalg og meget mere.
12.15 Frokost
13.15 Workchops:
"Slå kageformen på den perfekte klubleder i stykker"
v. DFS - konsulent Line Hede
- fokus på evner i lederflokken
- frivillige bliver brugt med deres unikke profil
- hvordan få mod til at sige/gøre nye ting
- hvordan / hvor finde ny inspiration
Fortælleworkchop v. Børnekonsulent i LMBU Maria Legarth:
- Få ideer og hjælp til at fortælle bibelhistorier uden andre hjælpemidler
- end dig selv. Vi prøver det af og arbejder med små bibeltekster.
Hvordan nå børn med anden etnisk baggrund?
V. Projektkoordinator i Folkekirkens Asylsamarbejde Marie Munch Roager
- Hvad er vigtigt at huske på og hvad kan man gøre ved de
problemstillinger der kan dukke op?
14.30 Kaffe og tak for i dag.

Kurset er for: Alle ledere i børne og ungdomsarbejdet, fx ledere i klubber,
sognemedarbejdere, lejrledere, ungledere osv.
Sted: Davidskolen, Østergade 13, 3720 Åkirkeby.
Tilmelding senest lørdag d. 13/10 til helene@elm.dk
I må meget gerne tage nogle af jeres kreative ting med til ressourcesalen.
Pris for deltagelse: 250 kr.
Måske kan få din forening eller kirke til at invistere i det!

Vi håber og glæder os til at se dig

