
vill du utrustas för att vara ledare 
eller hjälpledare på läger där unga 

växer i kunskap, i gemenskap och i tro?

kom med på

  LÄGER    LEDAR     K U RS
stiftsgården marielund 21–23 augusti 2020

välkommen!

stiftets ungdomspastorala team

hur anmäler jag mig?

Du hittar webbanmälan genom att gå in på www.bilda.nu/upt  
Anmälningsavgiften är 100 kr. Reseersättning kan du ansöka 
om från din församling/utsändande organisation eller i den 
Bilda-region där du bor.  
Sista anmälningsdag är söndagen 9 augusti 2020. 

kontaktperson: Elin Jönsson, stiftsungdomskonsulent  
e-post: elin.jonsson@katolskakyrkan.se 
mobilnummer: 070 30 44 137

stockholms katolska stift
dioecesis holmiensis

kultur- och studieverksamhet 
sker i samarbete med 

studieförbundet bilda



vad är regionala konfirmandläger?

Stiftets ungdomspastorala team koordinerar regionala 
konfirmandläger, för församlingar som vill ge sina konfirmander 
en lägerupplevelse med fördjupande undervisning, bön och 
roliga aktiviteter i en större gemenskap. 

Boka in datumen för läsårets konfirmandläger redan nu!

 
Hösten 2020   
16–18 oktober: Berget i Dalarna 
Anmälan öppen 31/8 – 27/9  
6–8 november: Östgötagården i Östergötland 
Anmälan öppen 7/9 – 18/10

våren 2021    
5–7 mars: Bosarp i Skåne 
Anmälan öppen 11/1 – 14/2  
9–11 april: Marielund utanför Stockholm
Anmälan öppen 8/2 – 21/3  
23–25 april: Sjöviksgården i Västergötland 
Anmälan öppen 22/2 – 28/3

 
Inför läsårets läger anordnas denna lägerledarkurs. Vi ser 
fram emot att träffa dig som är konfirmandkateket, dig som 
nyligen har konfirmerats och vill vara hjälpledare, Sveriges 
Unga Katolikers anställda och förtroendevalda och andra 
som är intresserade av lägermetodik.

vad innehåller lägerledarkursen?

•  Temat Vän med Guds Ord 
•  Aktiviteter och lekar som bygger upp gruppen 
•  Personligt ledarskap och att vara ett ledarteam  
•  Beredskapsplanen: Tonåringar, kränkningar och övergrepp 
  i lägermiljö 
•  Gemensam bön, sakramental tillbedjan och mässfirande

Pedagogerna och författarna Johan Reftel och Henrik Brosché 
håller en workshop om leken som metod för att bygga upp 
gruppen. 

Stiftets barnskyddsombud diakon Björn Håkonsson håller ett 
pass med utgångspunkt i Beredskapsplanen på specialtemat 
Tonåringar, kränkningar och övergrepp i lägermiljö.

Stiftets ungdomspastorala team presenterar planen för 
kommande läsårs konfirmandläger, vilket inkluderar temat, 
aktiviteter, lägerregler och ledarstrukturen.

Vi alla delar goda erfarenheter från lägerverksamhet och ger 
exempel på lösningar på problem som kan uppstå.

efter lägerledarkursen     
•  Du får ett intyg som visar att du deltagit i lägerledarkursen.

     Låter det som något för dig? Se nästa sida!


