
EN NATIONELL BARNLEDARKONFERENS 
I UPPSALA 15–17 MARS 2019

BARNLEDARKONFERENS.SE

NATIONELLA SÖNDAGSSKOLNÄTVERKET
Följande samfund, församlingar och barn- och ungdomsorgani-

sationer är huvudmän i det nationella söndagsskolnätverket:

Följande organisationer, tidningar och andra projekt  
står som medinbjudare till konferensen:

JESUS 
TILL 
BARNEN  

BARNEN 
TILL 
JESUS

LÅT BARNEN KOMMA TILL MIG OCH 
HINDRA DEM INTE.          MARK 10:14

– på äventyr med Gud



Barnledarkonferensen börjar bli en tradition –  
en god sådan! Detta är också en konferens i ut-
veckling. År 2019 landar vi i Uppsala, med Livets 
Ord som huvudlokal. På fredagen bjuder vi in till 
en innehållsrik ledardag, och på kvällen drar vi 
igång den gemensamma konferensen med guds-
tjänst och kvällsmässa i Uppsala domkyrka.

Temat för konferensen är Jesus till barnen – bar-
nen till Jesus. Vi tror också att Gud vill påminna 
oss om att vi som Guds barn är ETT i Kristus. Den 
bredd av kristna samfund och organisationer som 
backar upp konferensen är i sig ett uttryck för det-
ta, men framför allt tror vi att vi under dessa dagar 
kan förvänta oss ett sant och livgivande möte med 
Herren själv. Kom med förväntan!

Programmet för helgen kommer att innehålla 
både storsamlingar och seminarier, denna gång 
med särskilt fokus på de olika åldrarna och deras 
 utmaningar. Konferensen vänder sig till alla som 
är, eller vill bli, barnledare. Men också till dig som 
är förälder och längtar efter stöttning i att dela 
tron med dina egna barn. 

Välkommen till en helg av  
uppmuntran, utrustning och utmaning!

Nytt för barnledarkonferensen 2019 är att vi på freda-
gen bjuder in dig som är församlingsföreståndare, 
pastor, diakon, församlingsledare eller ansvarig 
barnledare till en heldag med fokus på ledarskap och 
på hur vi som kyrka kan samarbeta med familjerna. 
 
Medverkar gör talare från både Sverige och USA – när-
mare bestämt den amerikanska organisationen Orange, 
som stöttar lokala församlingar att bygga broar mellan 
kyrka och familj (se thinkorange.com).
 
En unik möjlighet för dig som kristen ledare att växa i 
ditt uppdrag!

Fredagen den 15 mars
kl 10–17.30
Livets Ord, Uppsala

Huvudlokalen för barnledar konferensen 
är Livets Ord i Uppsala. 

Öppningsmötet är fredagen den 15 mars 
kl 19.00. Vi avlutar med en gudstjänst för 
alla åldrar söndagen den 17 mars kl 11.00. 

För detaljerat program och praktisk 
information, se  
www.barnledarkonferens.se. 

Anmälan till konferensen öppnar den 
1 november 2018. Anmäl dig i god tid! 
Av erfarenhet vet vi att intresset är stort.

EN RESURSSIDA MED SAMMA  
INRIKTNING OCH MÅL  
SOM BARNLEDARKONFERENSEN
Här finns mängder av användbart material för 
kyrka, skola och samhälle, 
inklusive inspelningar från våra tidigare  
konferenser i Jönköping och Stockholm. 
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www.jesustillbarnen.se

En konferens för dig som  
vill ge Jesus och Bibelns 
berättelser till Sveriges barn!

NYHET


