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Du er vikIg i din menighet! Gud har utvalgt deg Il å bety noe for andre. Kanskje har du en oppgave i
ungdomsgruppa, på søndagsskolen, på leir eller for noen andre i kirken, eller kanskje har du ingen oppgave
ennå. Om oppgaven er liten eller stor, er ikke det vikIgste. Det vikIgste er at du lar Gud bruke deg.
Velkommen Il ledertreningskurset, Basic. Basic er for deg som er ferdig med konﬁrmasjon, enten i år eller
Idligere. Kurset består av 12 emner som fordeles på ﬁre helger: tre helger i Tistedal og nasjonal Basicavslutning på BapIstenes lederkonferanse. I Tistedal blir Basic også med på «LoYet» og gudstjeneste. Basic har
sine siste emner på lederkonferansen, som avslu[es med diplomutdeling Il alle som har fullført kurset. I
Illegg deltar Basic på årsmøtet i Ung bapIst og noen møter felles med hele konferansen.
En vikIg del av Basic er samtaler med din egen veileder fra din egen menighet. Hvert emne har noen
u_ordringer som dere skal snakke sammen om. Samtalene pågår fram Il sommeren 2017.

Helger i Tistedal

Det blir overna-ng på madrasser i kirka i
Tistedal. Ta med sovepose, laken, pute og hva
du ellers føler du trenger.
Dato:
2.–4. september 2016
4.–6. november 2016
27.–29. januar 2017

Baptistenes lederkonferanse

Overna-ng på hotell, sannsynligvis i Drammen.
Dato:
10.–12. mars 2017

Påmelding

Link Il påmeldingsskjema på ungbapIst.no
Frist:
15. august 2016

Pris

Kr 1 000,–
Prisen inkluderer undervisning, mat og
overna-ng de tre helgene i Tistedal.
Reisekostnader kommer i Illegg.
BapIstenes lederkonferanse kommer også i
Illegg og vil koste cirka kr 1 000 + reise. Vi
oppfordrer menigheten eller lokallaget Il å
betale denne for deltakere i Basic.

Kontakt

Ansvarlig Tistedal:
Thomas Birkeland
474 14 277

Ansvarlig Ung bapIst:
Sveinung Vaagen
452 34 508

