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Sammen for
Barna

17-18 NOV 

2017

Når menighet og hjem står 
sammen for barna er muligheten 
for å lykkes med disippelgjøringen 
av barna større. Når barneledere 
og menighetsledere tenker 
sammen for barna blir innsatsen 
mer målrettet. Når vi ber sammen 
for barna vil Gud svare våre 
bønner. Når vi står sammen 
for barna har vi nok ressurser 
til å bære trosopplæringen inn 
i den digitale tidsalder. Når vi 
arbeider sammen for barna er 
inspirasjonen, utholdenheten og 
gleden vår større. Alt for at vi en 
dag skal stå sammen med alle 
barna i himmelens rike!

Velkommen til to dager med stor 
inspirasjon, nyttig undervisning 
og massiv bønn for barna. Det blir 
også tid for relasjonsbygging med 
foreldre og ledere som brenner for 
neste generasjon.

Lanseringen av Jesus Kids 
strategien under årets
Sammen For Barna er unik:
Et nytt søndagsskolemateriell 
kommer ikke hvert år! Men det 
virkelig spesielle er at lanseringen 
inkluderer digitale verktøy som 
vil koble foreldre og barneledere 
sammen for barna på en måte 
som kan revolusjonere vår 
trosopplæring.

Store ressurser er investert 
i utviklingsarbeidet - og din 
menighet, din søndagsskole og 
dine barn er invitert med!

Mvh 
Kåre Skuland



En ny epoke er innledet!
Lanseringen av Jesus Kids strategien innleder en ny epoke i det 
kristne barnearbeidet på mange avgjørende områder for både 
hjem og menighet, og styrker oss der vi har vært svake:

Relasjonene. Lær hvilke relasjoner som avgjør kampen om 
barnas tro, og hvordan du setter relasjonene rundt barna i system slik 
at de blir varige. Få et praktisk verktøy som hjelper deg med dette.

Hensikten. Lær hvordan overordnede trosopplæringsplaner blir 
praktisk realitet. Få demonstrert et materiell og verktøy som i tillegg 
til målsetninger og tiltak, også måler hvordan du ligger an i forhold til 
planen slik at kursen kan justeres underveis.

Ledertrening og foreldreutrustning. Lær hvordan 
du kan styrke rekruttering og ledertrening i barnearbeidet og få hjelp 
til systematisk utrustning av foreldre som disippelgjørere av sine barn. 

Digitalt. Se hvordan du enkelt kan løfte trosopplæringen inn i 
den digitale tidsalder - både som søndagsskolelærer og forelder - for 
å disippelgjøre våre digitalt innfødte barn på en relevant måte.

Kreativt. Oppdag hvordan du kan forløse kreativiteten i hjem og 
menighet, og ta i bruk kreative verktøy.



SEMINARER
Sammen
Det er styrke i å komme 
sammen, drømme sammen, 
be sammen og arbeide 
sammen for barna. 
Inspirasjonskvelden på 
fredag, fellessamlingen
lørdag formiddag og 
festkvelden gir styrke!

Foreldre

Barneledere
Lederdagen på fredag 
(sammen med menighets-
ledere) og materiellstream 
er spesialdesignet for bar-
neledere. Praktisk ”ta-med-
hjem” undervisning med 
spørsmål og svar.

Foreldrestream er
en nyvinning som
vi har stor tro på
at vil engasjere og
resultere i svært
mange takknemlige 
foreldre! 
Talerlisten er krem! 

Særlig vil Lederdagen på dagtid på 
fredag være tilpasset menighets-
ledere, men også Lederstream på 
lørdag vil være gull verd for ledere 
som satser på neste generasjon.TALERE

Kåre Skuland
Jesus Kids

Janne Skuland
Jesus Kids

Øystein Samnøen
Barnevakten

Menighetsledere

Flere 
talere 

kommer!

Andreas Nebdal
Jesus Kids, Finland



Foreldre

MATERIELL & DIGITALE VERKTØY
Bli kjent med et digitalt verktøy som tvinger materiellet til å tilpasse 
seg deg og din gruppe - og ikke omvendt. Vi presenterer flere 
konsept tilpasset ulike aldersgrupper og interesser. Her er et utvalg:

Edens hage

EDENS HAGE for de aller minste. Trygge og 
koselige omgivelser og et opplegg så enkelt 
at også foreldre kan ”ta det på 
sparket” om ønskelig.

Dyrebarskogen

DYREBARSKOGEN for førskolebarn. En 
morsom og spennende verden med dukker, 
skuespill, aktiviteter og kjente bibelhistorier.

Paradisbukta

PARADISBUKTA for småskolen. 
En engasjerende innpakning av en 
mengde nytt og mindre kjent bibel-
stoff. Mye dramatikk og humor!

UNDERVIS UNDERVEIS for mellomtrinnet. 
Grensesprengende nytt digitalt konsept for 
krevende tweens! Undervis

Underveis



FREDAG 17 NOV
LEDERDAG kl 13:30-16:30
For menighetsledere og hovedbarneledere i fellesskap. 

Gjennomgang av hvordan man kan jobbe strategisk med disippel-
gjøring av barna i menigheten og i nærmiljøet. Presentasjon av Jesus 
Kids strategiens grunnprinsipper, trosopplæringsplan, materiell for 
søndagsskole, hjem og ledertrening, samt systemets digitale verktøy.

INSPIRASJONSKVELD kl 19:00
For alle ledere og foreldre i fellesskap. 

Oppdrag: ”Oppdragelse”. Inspirasjon og retning for trosopplæringen.

Kåre Skuland deler essensen av over 30 års erfaring som søndags-
skolelærer og 10 år som pappa for 4 barn, og tenner visjonen om at 
vi sammen kan løfte trosopplæringen i hjem og menighet opp i en helt 
annen divisjon. 



LØRDAG 18 NOV
FELLESSEMINAR på formiddagen
For alle ledere og foreldre i fellesskap. 

Kl 09 Lovsang og bønn for egne og andres barn
Kl 10 Fellesseminar: Relasjoner satt i system

Seminarer på lørdag ettermiddag
Lederseminar
Lederskap 1

LUNSJ
Lederskap 2

Lederskap 3

Materiellseminar
Plan og konsepter for 
0-2 år, 3-5 år
LUNSJ
Plan og konsepter for 
4-6 kl og 7-9 kl
Plan og konsepter for 
1-3 kl, Produktinfo

Kl 11

Kl 12
Kl 13

Kl 14

Foreldreseminar
Foreldrerollen 1

LUNSJ
Foreldrerollen 2

Barn og medier 

FESTKVELD kl 19:00
For ledere og foreldre i fellesskap. 

*med forbehold om endringer. Se www.sammenforbarna.no for oppdatert program. 



PRAKTISK INFORMASJONDato: 17-18 november 2017Oppdatert info: www.sammenforbarna.noPåmelding: www.checkin.noKonferanseavgift inkl lederdag: 

Kr 990,-/pers før 1.okt.
Kr 1490,-/pers før 1. nov. 
Etter 1.nov. kr. 1990,-/pers
Kr 490/pers for kun lederdag (fredag).

Rabatter:Grupper 5 pers eller flere: 20%
Tenåringer/studenter under 25 år: 50%

Hver leder som får med seg 2 foreldre 

kan få konferanseavgiften refundert!Adresse:Markus kirke St.Haugen
Schweigaardsgt 9C
eller Ullevålsveien 41.
Ta buss 37 fra Oslo City.


