
Hela livet
VÄLKOMMEN TILL EN INSPIRATIONSDAG MED TEMAT



Inspirationsdagen vänder sig till dig inom kyrkan som 
har ett samarbete med Sensus. 

Program
08.30 - 09.00 Kaffe och mingel
09.00 - 09.45  Barnen i kyrkan (Skatten) - Helena Bonde
10.00 - 10.45 Psykisk ohälsa bland unga - Anna Nilsson
11.00 - 12.00  Själavård - John Breneman 

12.00 - 13.00  Lunch 

13.00 - 13.45 Alpha-Ungdom - Carl-Henric Jaktlund 
13.45 - 14.00 Reflektion och frågor 
14.00 - 15.00 Alpha för alla - Carl-Henric Jaktlund 
15.00 - 15.30  Avslut, frågor och fika 

Anmälan
Inspirationsdagen är kostnadsfri, dock krävs anmälan senast
1 februari. Glöm inte att anmäla ev. matavvikelser. 

Anmäl dig på www.sensus.se, sök Inspirationsdag eller arr 316655

 

Kontakt
Pernilla Agardh, Helsingborg
pernilla.agardh@sensus.se, 073- 030 30 55 
 
Elisabeth Bergagård, Malmö
elisabeth.bergagard@sensus.se, 070-462 80 25 
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Information om programmet

Barnen i kyrkan - Skatten 
Helena Bonde är utbildad grundskollärare och har varit barnledare i kyrkan 
i många år. Numera är hon anställd som ansvarig för barnverksamheten i 
EFS-kyrkan i Ängelholm. 

Fokus för detta seminarie är barnets plats i kyrkan. Hur möter vi barnen på 
bästa sätt? Hur får vi barnen att synas och trivas i församlingen? Tar vi 
barns tro på allvar? Ta gärna med dig tankar och funderingar. EFS-kyrkan 
använder sedan många år Skatten, som är ett söndagsskolematerial. 
Helena kommer att ge en inblick i materialet, både teoretiskt och praktiskt. 
Ta gärna en titt på www.skatten.nu innan seminariet. 

Psykisk ohälsa bland unga
Psyskisk ohälsa bland unga ökar. Anna Nilsson har personlig erfarenhet av 
hur det är att vara drabbad. När hon mådde som sämst skrev hon ett 
avskedsbrev till sin familj. Nu arbetar Anna för SHEDO, en ideell förening 
vars syfte är att sprida kunskap om ätstöringar, självskadebeteende och ge 
stöd åt drabbade och anhöriga. Samt att arbeta för en bättre vård för dessa 
patientgrupper. Anna kommer dela med sig av sin resa, ge oss kunskap, 
tips och tankar. Hur kan vi som kyrka finnas för dem som lider? Hur möter vi 
varandra och vad är viktigt att tänka på? 

Startdatum Fredagen den 9 februari 2018 

Tid Kl 9-15.30

Plats EFS Helsingborg, Bruksgatan 27

Pris Kostnadsfritt



Själavård 
John Breneman har bott i Sverige med sin familj sedan 1979. Hans 
utbildning består av en masters- och doktorsexamen i praktisk teologi från 
Dallas Theological Seminary. John är en av grundarna av KRIS - Kristna 
själavårdsinstitutet som bildades 1989. John håller bland annat kurser i 
själavård, äktenskapsrelationer och förälder-barn-relationer. Han är för 
närvarande själavårdslärare på Strandhems bibel- och lärjungaskola i 
Örkelljunga och har samtalsmottagningar i Gråbo och Örkelljunga. 

På seminariet kommer det tas upp frågor som: Vilka är de grundläggande 
förutsättningarna för samtal på kristen grund? Vad finns det för synsätt på 
teologi och psykologi inom själavård? Vilken roll har den helige Ande i 
samtalsprocessen? Vad är syftet med själavårdssamtal?

Alpha
Carl-Henric Jaktlund är författare och krönikör på tidningen Dagen där han 
tidigare arbetade som journalist och ledarskribent. Numera är han nationell 
ledare för Alpha Sverige. Alpha utvecklades i den Anglikanska kyrkan i 
England som en grundkurs i kristen tro med ett tilltal som även passar den 
icke kyrkvane. Kursen finns nu över hela världen i mer än 170 länder. Till 
Sverige togs den 1997 av Svenska kyrkan i Kummelby. Rakt över världen, 
precis som i Sverige, gäller att Alpha används i alla olika kyrkofamiljer. 
Kursen är allkristen och används brett inom vårt lands samfund. 

Nyligen uppdaterades materialet för en ungdomsvariant av Alpha, som 
används flitigt i många kyrkor vid bland annat ungdomssamlingar och 
konfirmandträffar. På seminariet tittar vi på exempel ur filmerna och pratar 
om hur de kan användas. Vi går också igenom Alphas viktiga grundpriciper 
och hur ett bra Alphaarbete ser ut både för unga och äldre. Materialet är 
fritt att använda. 


