Støtte til ledertrening!
Hei, Amigo!
I sommer skal Acta - barn og unge i Normisjon arrangere en uke med utviklende og utfordrende
ledertrening. Under ledertreningen vil deltakerene få møte unge, engasjerte mennesker på sin egen
alder og solide ledere med lang erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. Deltakerene vil få tittelen
tenleder. Deretter blir de delt inn i team som har hver sin mentor som følger tenlederene gjennom
uka.
Tenlederene vil lære å samarbeide, de vil lære å bruke sine evner og nådegaver, de vil måtte strekke
seg, og de vil få hvile. Samtidig vil de være del av et stort fellesskap med Jesus i sentrum.
I år vil tenlederene ha behov for støtte for å kunne reise til festivalen. Selve ledertreningen koster
750 kr. Det dekker opphold, mat, t-skorte, materiell og andre nødvenidgheter. I tillegg får
deltakerene mulighet til en dag på Skjærgårds Music & Mission for 400 kr (inkl buss, billett og mat).
Du får dette brevet fordi noen du kjenner har lyst til å dra på festivalen som tenleder.
Vil du hjelpe?
Vennlig hilsen Henrik Guii-Larsen
Amigoskonsulent i Acta - barn og unge i Normisjon
«Amigos Festivalen er viktig fordi deltakerne
møter unge tenledere som vet hva det vil si å
være ungdom. Samtidig får tenlederne viktig
trening i å være leder og disippel.»

Kjetil Haga
Rektor på Bibelskolen i Grimstad

Å være tenleder på Amigosfestivalen er
lærerikt, spennende og man får mange
gode venner;)

Evy Therese Tveit Faarlund. Tidligere
deltaker

Det å være tenleder er en utfordring og sann glede. Det
å være tenleder byr ofte på mange nye utfordringer og
oppgaver man ikke engang har tenkt på før, og det
beste ved det hele er at selvom man er usikker så er det
ALLTID en leder som kan hjelpe deg og som vil hjelpe
AKKURAT deg. Jeg lærte masse av å være tenleder og
ikke minst hadde jeg en ordentlig "feel-good" følelse
inni meg som jeg digger å ha.

Karl Martin Karlsen. Tildigere deltaker. Leder 2012

Å være tenleder på Amigos Festivalen gir muligheten til å være
med og bidra til sommerens høydepunkt for mange av barna som
er med. Og fordi disse barna mest sannsynlig vil gi de som er på
ledertrening et av sommerens høydepunkt!

Marit Berling. Tildigere deltaker, leder og hovedleder.

Les mer om ledertrening på Amigos Festivalen på www.acta.as eller finn oss på Facebook

