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PRISER&PÅMELDING
Konferanseavgift:        
kr. 800,- pr. pers ved påmelding før 25.mars    
kr. 950,- pr.pers ved påmelding etter 25.mars

(500,- av konferanseavgiften blir tilbakebetalt via prosjektstøtte for de som er 
ledere i lag innmeldt i ImF-UNG . Søknandsskjema deles ut på konferansen)

Det er mulig å delta på enkeltsamlinger uten å være påmeldt, så lenge det er 

ledig kapasitet. Pris: kr. 250,- pr. seminar (faktura sendes i etterkant).

Måltider og overnatting:
Overnatting fre-søn inkl. alle måltider;
Over 19 år: kr. 1.200,- pr. pers              
Opp til 19 år: kr. 1.050,- pr.pers

Tillegg enkeltrom: 195,- /Tillegg sengeklær og håndklær: 100,-                      

                                                          

Bor hjemme, spiser på Brusdalsheimen inkl. frokost kr. 950,- pr.pers

Bor hjemme, spiser på Brusdalsheimen ekskl. frokost kr. 880,- pr.pers

Pris for enkle måltider:
Kvelds kr. 100,- Frokost kr. 80,- Lunsj kr. 100,- Middag kr. 150,-

(Konferanseavgiften må betales av alle. Måltider og overnatting er frivillig, og 
prisen for dette kommer i tillegg til konferanseavgiften).

Påmelding:
Du kan melde deg på på følgende måter:
• Nett: www.imf-ung.no/lederkonferansen
• E-post: post@imf-ung.no
• Telefon: 56 31 42 40
• Post: ImF-UNG, Steinsvikvegen 30, 5353 Straume

Ved påmelding må du oppgi følgende informasjon:
• Navn
• Adresse
• Telefon
• E-post
• Fødselsdato/år
• Hvem faktura skal sendes til
• Hva du vil ha av mat og/eller overnatting
• Hvem du vil dele rom med

Skal vi få plass til alle som ønsker overnatting så er det begrenset hvor 
mange som kan få enkeltrom. Derfor er det fint hvis du kan dele rom med noen 
andre. Men er det bare enkeltrom som er aktuelt for deg så bare meld deg på 
med det, så skal vi prøve å få det til så langt det rekker.

Velkommen til 

Lederkonferanse for 
barne- og ungdomsledere 
Som leder i barne og ungdomsarbeid står 
du i et utrolig viktig misjonsarbeid! 
Vi ønsker at barn og ungdom i hele Norge 
skal få møte Jesus. Vi vil også at du som er 
barneleder eller ungdomsleder skal bruke 
de gaver som Gud har gitt deg til å være 
med å bygge Guds rike. Konferansen ønsker 
å utruste og inspirere deg til det. Enten du 
er ganske ny i barne og ungdomsarbeid eller 
har stått på i en årrekke, ønsker vi deg 
velkommen til dager med inspirasjon, 
utrustning og fellesskap.

Bjarte Vesetvik
Barne- og familieleder ImF-UNG

8.-10. april 2016
Brusdalsheimen

Lederkonferanse
for barne- og ungdomsledere

Sunnmøre



PROGRAM FOR HELGEN

«Lær den unge veien han skal gå, 
så forlater han den ikke 
når han blir gammel.» Ordspr. 22,6

SEMINARER:

Fredag:
18.00-19.00: Innkvartering
19.00:  Kvelds
20.00:  Velkommen og informasjon
20.15:  FELLES SEMINAR: «Formidleren og 
 mottakerne – om dagens barn og unge,   
 og barne- og ungdomsarbeideren som   
 menneske, kristen og tjener»  
 v/ Carsten Hjorth Pedersen
21.30:  FELLES SEMINAR: «Hvorfor skapte Gud sex -  
 hva sier Bibelen?» v/ Maren og Sven Weum
22.45:  Kaffe, te, snacks

Lørdag:
08.30-9.15:  Flexifrokost
09.30:  Bibeltime                                                                                                                                        
              Tema: «Hvordan ledet Jesus mennesker –  
 hva kan vi lære av Han?» v/Eivind Landro
 Mulighet for spørsmål og samtale i 
 etterkant.
11.30:  FELLES SEMINAR: «Barnetro og voksentro  
 – om forskjeller og likheter, og hva de betyr  
 når vi skal forkynne Guds ord for barn og  
 unge» v/Carsten Hjorth Pedersen
12.30:  Lunsj
13.30:  DELTE SEMINARER:
 «Trosforsvar? Hva - Hvem – Hvorfor - 
 Hvordan?» Damaris v/Kjetil Fyllingen
 «Media - Underholdning som påvirker barn  
 og unge» v/Halldis B. Volle
15.00: DELTE SEMINARER:
 «Lekendelett på nett - Ressurser på nett   
 for ungdomsledere» Damaris 
 v/Kjetil Fyllingen
 «Kristen sang og musikk for barn og unge –  
 En nistepakke for livet» v/Barbro Sulebakk
16.30:  Pause med kaffe og gjærbakst
17.30:  DELTE SAMLINGER: «Vi lærer av hverandre»
 Vi deler oss opp i mindre grupper og 
 utveksler tips og erfaringer.
19.00:  Middag
20.30:  Lovsangskveld med mulighet for forbønn.
 Barbro Sulebakk leder i lovsang.
22.00:  Kaffe, te, snacks og kiosk.

Søndag:
09.00.09.45: Flexifrokost
10.00:  Bibeltime       
 Tema: «Hvordan ledet Jesus mennesker –  
 hva kan vi lære av Han?» v/Eivind Landro
 Mulighet for spørsmål og samtale i 
 etterkant.
11.30:  FELLES SEMINAR: «Påvirkning med respekt  
 – om åndelig makt, tvang og frihet, og 
 betydningen av å kunne konfrontere med   
 Guds ord» v/Carsten Hjorth Pedersen
13.00:  FELLES SEMINAR: «Hva gjør media med 
 forholdet til kropp, sex og eget selvbilde?»  
 v/Maren og Sven Weum. 
 Samtale i etterkant.
14.30:  Middag
 Hjemreise

BIBELTIMEHOLDER

Eivind Landro: Jobber som Ungdoms- og 
undervisningskonsulent for ImF-Ung Sunmøre i 
50%, og som ungdomspastor for Sula Frikirke i 
50%. Eivind bor i Langevåg, er 31 år gammel, 
gift med Lene og har 3 barn.

Sven Weum: Sven og kona Maren er regionledere for 
Familiefokus, som er Ungdom i Oppdrags familiearbeid i 
Troms fylke. De har også undervist om familie og 
ekteskap mange steder i Norge. Sven jobber til daglig 
som lege og forsker. Sven sitter også i fagrådet for 
nettstedet guttogjente.no.

Halldis Bjerkvik Volle:  Skribent, seminarholder og 
småbarnsmor med spesielt engasjement for koblingen 
mellom populærkultur og kristen tro. Brenner for 
bevisst mediebruk og har jobbet med temaet både i 
Damaris og Familie & Medier i flere år. Har også jobbet 
som redaktør for nettsiden snakkomtro.no. Halldis er 34 
år, og bor på Sunnmøre.

Kjetil Fyllingen: Jobber som nettkonsulent i ImF-UNG 
(80 %) og i Damaris Norge (20 %).  Har også jobbet som 
Barne og ungdomssekretær i Midthordland Indremisjon 
og som ungdomssekretær i Sunnmøre Indremisjon.  
Har også tatt mange fag på NLA Mediehøgskolen Gimle-
kollen. Kjetil bor på Stord, er 39 år gammel, er gift og 
har 4 barn.

Barbro Sulebakk: Barbro har de siste 10 årene 
reist rundt i hele landet med familien sin som Team 
SULEBAKK, og har konserter, møter og ulike seminarer 
for barn, unge og familier. Hun har drevet mye med 
barnekor, og skriver alle tekster og melodier selv. 
Familien har gitt ut 7 CDèr og 2 DVDèr.
I tillegg er Barbro tilsatt som Soul Children konsulent 
i Acta, Hordaland, og leder selv 4 ulike kor/grupper for 
barn og unge. Hun reiser også mye rundt i landet og har 
korseminar og lederseminar for/sammen med andre kor.
Barbro er utdannet sangpedagog og sanger fra 
musikkonservatoriet i Kristiansand.

Carsten Hjorth Pedersen:  Carsten er fra 
Danmark, og har siden 2005 vært daglig leder i KPI, 
Kristent Pedagogisk Institutt, i Danmark. Carsten reiser 
rundt og har foredrag i hele norden, og har vært brukt 
av ImF ved flere tidligere anledninger. Carsten er 
utdannet lærer, med spesialisering innen kristendom og 
pedagogikk, fra Danmarks Lærerhøgskole og fra Norsk 
Lærerakademi. Carsten er også forfatter av mange 
bøker innen temaet barn/ungdom, forkynnelse og 
pedagogikk. Carsten og bøkene hans kan du lese mer 
om på: 
www.kpi.dk/hvem/ansatte/carsten.aspx
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