ELM's
Prædikantog lederkursus
2022
(22.) 23.- 24. april 2022

Arrangør:
Evangelisk Luthersk
Missionsforening
(ELM)

Velkommen
ELM inviterer alle ELM- og ELU-ledere og prædikanter nuværende og kommende - til berigende kursusdage på
Hedemølle Efterskole i dagene den 23. til 24. april 2022.
Vi har strikket et godt og spændende program sammen til jer,
og vi glæder os til at være sammen med jer i et givende og
udrustende fællesskab, hvor der er masser af rum for
undervisning, samtale og erfaringsudveksling. .
Kurset er opdelt i tre forskellige spor - og der er noget, der er
helt målrettet dig, som:
1. er leder i ELM-arbejdet, eller som står i en konkret tjeneste
i det lokale arbejde, eller som måske er på vej ind i opgave
2. er leder i det lokale ELU-arbejde - eller måske er på vej til
at blive leder i teen- eller ungdomsarbejde
3. er prædikant og underviser i ELM-regi - eller overvejer at
prøve kræfter med dette
På kurset vil der også være noget program for de børn, som I
forældre tager med på kurset. Vi vil gerne give mulighed for, at
begge forældre så vidt muligt skal kunne være med til alle
undervisningstilbuddene på kurset.
Vel mødt til kurset, som er gratis, men husk tilmelding!
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"SÅLEDES SKAL JERES LYS
SKINNE FOR MENNESKER, SÅ DE
SER JERES GODE GERNINGER OG
PRISER JERES FADER, SOM ER I
HIMLENE”
(JESUS - MATT 5, 16)

"DEN STØRSTE RESSOURCE FOR
ET FÆLLESSKAB ER IKKE RIGT
BEGAVEDE OG "STÆRKE"
MENNESKER. DET ER MENNESKER,
SOM VED, AT DE ER ELSKEDE AF
GUD"
(MAGNUS MALM, 'UNDER
MANDELTRÆET' S. 14)

Hovedprogram
FREDAG DEN 22. APRIL
19:30 Drop-in for dem, som kommer længere væk fra, og
som gerne vil ankomme og indkvarteres allerede
fredag aften.
- Der serveres aftenskaffe i løbet af aftenen

LØRDAG DEN 23. APRIL
09.00 Ankomst, indkvartering og kaffe
10:15 Opstart og morgenandagt
10:30 Fælles bibelundervisning -'Du er hellig - så vær
det' - del 1 - v. Peter Søes, Adjunkt Ph.d., MF
12:00
13:30
15:00
16:00

Frokost
Sporopdelt undervisning (se side 6)
Eftermiddagskaffe
Sporopdelt undervisning (se side 6)

18:00 Aftensmad
19:00 Fælles samling for alle
21:00 Aftenskaffe og hygge

Børneprogram:
Lørdag, når de vokse
er samlet - og
søndag formiddag!

TEKST
TEKST

Hovedprogram
SØNDAG DEN 25. APRIL
08:00 Morgenmad
08:45 Morgenandagt
09:00 Fælles bibelundervisning 'Du er hellig - så vær
det' - del 2 - v. Peter Søes, Adjunkt Ph.d., MF
10:45 Pause/forfriskning
11:00 Seminarer - sporopdelt (se side 6)
12:30 Frokost
13:30 Fælles Gudstjeneste - prædikant: Lars Juul
Mikkelsen, Forstander på Hedemølle Efterskole
15:00 Afslutning og eftermiddagskaffe
15:30 Rengøring og afrejse

Sporopdelt undervisning
lørdag 13.30:

Sporopdelt undervisning
lørdag 16.00:

Sporopdelt undervisning
Søndag kl. 11.00:

Prædikantspor:

Prædikantspor:
'Forkyndelse af lov og
evangelium - til
nutidens mennesker og
på nutidens vilkår og
udfordringer til os'
- v. Peder Østergaard
Jensen, Landssekretær i
ELM
Lederspor, ELM
'Bibelundervisning og
trosoplæring i ELM - ja
tak! Det fælles ansvar i
bestyrelsen for den
'åndelige kostplan' til
ELM'erne'
- v.. Børge Haahr
Andersen, Rektor på DBI
Lederspor, ELU
Program v. ungdomskonsulent i ELU Chris
Lindeskov Rasmussen

Prædikantspor:

'Den livsnære prædiken
- kunsten at ramme min
tilhøreres livstreng og
hverdagsvirkelighed'

-

v. Lasse Holmgaard
Iversen, Præst i
Christianskirken, Århus
Lederspor, ELM
'Du er kaldet til at være
leder - så vov at være
det, som den du er!'
- v. Børge Haahr
Andersen, Rektor på DBI
Lederspor, ELU
Program v. ungdomskonsulent i ELU Chris
Lindeskov Rasmussen

Seminar om 'det at være
prædikant og at have
forskellige prædikantroller ud fra hver vores
personlighed'
-v. Frank R. Kristensen,
ELM-konsulent
Lederspor, ELM
Seminar om 'det at tackle de svære udfordringer i det lokale arbejde;
og det at bevare frimodigheden sammen i
en bestyrelse'
v. Louise Høgild
Pedersen, Lektor på DBI
Lederspor, ELU
Program v. ungdomskonsulent i ELU Chris
Lindeskov Rasmussen

-

Tilmelding
Kurset er gratis og uden deltagerafgift af nogen
art, - men vi har brug for at vide, hvor mange
deltagere, der er til de forskelige dele af kurset, og
hvor mange vi er til de enkelte måltider m.v.

Tilmeld dig online via:
www.elm.dk/lk2022
Her finde du yderligere vejledning om, hvordan du
tilmelder dig/jer. Alternativt kan du tilmelde dig
direkte til ELM-sekreatriatet på tlf. 56959680 eller
via mail til elm@elm.dk
Det er muligt kun at vælge dele af kurset og
måltider - se mere om dette på
www.elm.dk/lk2022
Frist for tilmelding: mandag den 11. april 2022

Praktisk information:
KONTAKT:
Solveig Kirkegaard, Koordinator
Tlf: 40783980 - solveig@elm.dk
Frank Risbjerg Kristensen, ELM-konsulent
Tlf.: 23234375 - frank@elm.dk

ELM'S SEKRETARIAT
Evangelisk Luthersk Mission
Tværstræde 6
3700 Rønne
Tlf.: 56959680 - elm@elm.dk

ADRESSE FOR KURSET
Hedemølle Efterskole
Hedemøllevej 31, 8850 Bjerringbro
tlf.: 86685021

