
För alla som vill nå barn med evangeliet:  söndagsskollärare, barngruppsledare, 
föräldrar, för dig som är erfaren och för dig som inte har tidigare erfarenhet av 
söndagsskola eller liknande … Från 16 år och uppåt.

Lite ur kursinnehållet: 

Del1: Att lägga upp ett barnmötesprogram 
Lärarens betydelse, Att skapa ordning i gruppen, Sjunga med barn, Memorera 
Guds Ord, mm

Del 2 Bibelns frälsningsbudskap och att leda barn till frälsning 
Bibelns undervisning om Gud, synden, Jesus och frälsningen, Att leda barn till   
frälsning, mm

Del 3 Att förbereda och undervisa en bibellektion 
Konsten att berätta, Att hitta budskapet i en bibelberättelse, Demonstration av 
bibellektion, mm

Hela kursen består av 28 lektioner som hålls över tre lördagar eller en vardag-
skväll och en halv lördag för varje delkurs. Delkurserna är fristående, kräver 
inga förkunskaper och kan tas oberoende av varandra. Vi som håller kursen är 
utbildade instruktörer för UBE1 och har lång erfarenhet av barngrupper. Kurs-
en kan hållas både online och på plats beroende på vad som passar er. Under 
kursen finns det även möjlighet att göra praktiska övningar och få feedback 
från oss instruktörer. 

Berätta för barn om Jesus!
Vill du undervisa i söndagsskolan eller starta en 

kristen barnklubb?
Behöver du idéer, material eller uppmuntran?



Datum: Del 1:   Preliminärt våren 2023                                                                   
Del 2:  Preliminärt våren 2023                                                                                                          
Del 3:  Lördag 15/10 2022 kl 9.30-18.00                   

Plats:  New Life Church (Björkhöjdskyrkan)                                                                                                    
Lilla Grevegårdsvägen 4, 426 55 Västra Frölunda                                                                                                                             
Ta buss 90 eller 94 från Frölunda Torg till hållplats                  
Grevegårdsvägen (ta till höger i rondellen, sedan är kyrkan det 
andra huset på vänster sida).

Pris: 300 kr /delkurs (750 kr för hela kursen)                                          
I priset ingår kursmaterial, samt fika och lunch.                                                                                    
Betalas till CEF Sverige - Barn och tro     
Bankgiro 535-0574 eller Swishnr 1235421490   
Ange “UBE1” samt ditt namn vid betalning.

Anmälan:  Anmäl dig via vår hemsida www.cefsverige.se eller genom att 
kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan)

Information: Se www.cefsverige.se eller kontakta oss, tel 0730-291575, 
kontakt@cefsverige.se

Mari berättar:
Jag gick UBE1 i Rovaniemi, finska Lappland. I en avslappnad miljö fick jag lära 
mig hur man evangeliserar barn och  undervisar bibelverser och  bibelberättelser 
med hjälp av olika material. Efter kursen kan du undervisa i söndagsskolan eller 
starta en egen barnklubb.  Också föräldrar kan få tips för hur de kan undervisa 
sina barn hemma. 

I Haparanda har jag besökt en söndagsskola med många invandrarbarn. Jag 
undervisar i kyrkans söndagsskola här i Rovaniemi och har haft en barnklubb 
hemma hos en kompis.  CEF:s arbete är mycket internationellt och passar till alla 
kristna kyrkosamfund.

I Psalm 78:3-4 står det: ”Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat 
för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi 
förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort.” 

CEF Sverige - Barn och tro 
Backegårdsvägen 4
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www.cefsverige.se


