
växa följa leda 
- en ledarskola för dig som är 15-18 år

2022-23



VI TRÄFFAS: 
• Lördag, 26 november - för dig som bor i & runt Umeå 

Lördag, 26 november - för dig som bor i & runt Skellefteå 

• Livskraft Norr, 28 december - 1 januari. Under lägret kommer 
vi att ha ett 2-dagars seminarium och hjälpa till med enklare 
uppgifter. 

• 4-5 februari (lördag-söndag) - gemensamt för båda grupperna. 

• Onsdag, 19 april - för dig som bor i & runt Skellefteå. 
Onsdag, 19 april - för dig som bor i & runt Umeå. 

• Under sommaren får du vara med som ledare på ett barnläger och 
praktisera det du lärt dig.under kursen.



INFORMATION
• Kursen är till för dig som bor i Västerbotten och är 15-18 år. 

• Kursen arrangeras av EFS och Salt Västerbotten. Kursledare 
är Magdalena Sandberg och Erika Löfroth. 

• Kostnaden är 1500kr, då ingår deltagaravgift till Livskraft 
Norr (1350kr) och kost och logi till övriga träffar. Fråga din 
EFS- och Saltförening eller din kyrka om de vill betala din 
avgift.  

• Alla deltagare får göra praktik på ett barnläger/
konfirmandläger nästa sommar och/eller i någon 
barngrupp under terminen. 

• Om du har frågor är du välkommen att kontakta 
Magdalena Sandberg, 090 - 12 58 22 
magdalena.sandberg@efsvasterbotten.se

ANMÄLAN
Anmälan öppnar 16 
september på   
www.efsvasterbotten.se 

Antalet platser är 
begränsat. Om du redan 
har ledaruppdrag så har 
du förtur. 



Växa följa leda
För dig som vill växa som person och i din relation till Jesus, 

upptäcka mer av vad det innebär att följa honom och önskar att få 
bli ledd och leda andra i livet tillsammans med honom. 

På ledarskolan får du prata om 
ämnen som: Vem är jag? Vilka 
är mina ledaregenskaper? Vem 
är Gud? Vad säger Bibeln om 
ledarskap? Vad är Salt och EFS?  
 
Du får också praktiska tips, t ex 
Vad gör jag när barnen inte kan 
sova? Hur leder jag en lek? Hur 
lägger jag upp en samling? Hur 
håller jag en andakt?  Mer mera!

 

Några citat från tidigare års ledarskola:
”Jag tycker att det var ett bra upplägg. Under träffarna lärde man sig mycket samtidigt 
som man hade roligt!” 
 
”Jag lärde mig hemligheterna om ledarskap.”
”Som konfaledare hade jag nytta av saker som jag har lärt mig på ledarskolan!” 
”Jag tyckte det var jättebra att ledarskolan var en del av Livskraft! Två flugor i en smäll 
typ.” 
”Övernattningen tyckte jag var speciellt rolig. Då lärde man känna det andra deltagarna 
bättre = bättre gemenskap! :)”  
 
”Jag har verkligen lärt mig mycket och det har hjälpt mig att utvecklas som person.”
”Jag tror att det är många ungdomar som vill vara ledare, men missar biten med Jesus. 
Och det kan förändras genom undervisning. Hur ber man för människor? Hur uttrycker 
jag min tro? Hur kan jag lyssna in Gud i olika situationer? Det har varit otroligt viktigt när 
jag var konfaledare. Det blev så mycket enklare att vara ledare då.  
Plötsligt hänger det inte på mig, utan på Jesus.”                                                                                                                                     


