Hva koster det?
Vi er på flere leirer og turer i løpet av året, og det
koster penger å dekke opphold, mat, transport og
materiell. For de som fullfører Lederkurset blir mye av
kostnaden subsidiert av menighetene, og Ønsket og
Elsket, slik at du betaler en egenandel på 1700,(Dette utgjør rundt 40% av totalkostnaden for hver deltaker.
Noen av menighetene sponser også sine ungdomsledere
med noe av denne egenandelen, og alle menighetene har
støtteordninger for de som evt. har vanskelig for å betale for
å være med. Snakk med konfirmantansvarlig/presten i din
menighet, for nærmere detaljer.)

Håper å se deg på Lederkurs til høsten!
Har du spørsmål er det bare å ta kontakt!
Hilsen
Petter Jakobsen
Ungdomsprest/daglig leder i Ønsket og Elsket

LEDERKURS!
Snart er det klart for et nytt år med
Ønsket og Elsket, og vi har lyst til
å ha med DEG på Lederkurs!
Hvem er du?
Du er den som syns det var siiikt bra på leir i fjor sommer og
har lyst på mye mer moro, bli kjent med nye mennesker,
lære nye ting, utfordre deg selv, få ledertrening og
lederkompetanse som vil være nyttig i mange

Tlf.: 909 51 409 E-post: petter@seljordkyrkje.no

sammenhenger; i kirka, jobb, utdanning eller frivillige

&

lag/organisasjoner.

Ragnar Nørstrud
Ungdomsarbeider i Ønsket og Elsket

Hvis det høres bra ut, syns vi at
DU skal benytte muligheten til å bli en del av verdens beste

Tlf.: 924 45 911 E-post: ragnar@seljordkyrkje.no

CREW, ved å melde deg på Ønsket og Elsket sitt Lederkurs!

PÅMELDING: ønsketogelsket.no
Frist: 16. mai 2020

VIKTIG!

Dette er det vi har planlagt så langt,

På grunn av koronasituasjonen er det fortsatt
noe usikkert hvordan det kommende året
kommer til å bli, og alle datoene som er
oppgitt her må tas med et visst forbehold.
De som melder seg på Lederkurs vil holdes
fortløpende oppdatert om eventuelle
endringer.

som alle på Lederkurs skal være med på:

Alle som melder seg på Lederkurs vil bli
kontaktet senest i løpet av juni, og få et
innmeldings- og egenerklæringsskjema som
skal fylles ut. Først når skjema er signert og
levert regnes påmeldingen som bindende.

* Kurssamling 18. oktober 2020
* Førsteårsledertur 13.-15. nov. 2020
* Lederleir 22.-24. januar 2021
* Lederkurs på Konf.leir i vinterferien,
uke 8 2021
* Konf.treff, i Seljord, 20. mars 2021
* Konf. Kick-off, i Seljord, 24. april 2021
* Kurssamling 8. mai 2021
* Leirforberedelseskveld, 8. juni 2021
* Leder på Konf.leir L1 i uke 26:
28. juni - 2. juli 2021
* I tillegg må du regne med inntil 9 timer i
løpet av året til egne samlinger/deltakelse
som leder i menigheten der du bor.
OBS! For å fullføre kurset kan du ikke ha mer enn 10%
fravær fra disse samlingene. Etter konf.leiren i 2021 kan du
velge om du har lyst til å fortsette videre,
som 2.-årsleder.

