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VÄLKOMMEN!
Vad roligt att just DU vill vara ledare i Nimbus Ung, du har mycket roligt och 
spännande att se fram emot! Vi hoppas att Du skall trivas, ha roligt och känna att Du 
växer i det som är Dina gåvor och talanger. Du kommer fylla en viktig plats som 
förebild, för dem Du nu blir ledare för. Att vara en förebild är både en förmån, men 
också ett stort ansvar. Kom ihåg att be om Guds närvaro och hjälp, men ta också 
hjälp av dem Du är ledare tillsammans med. 

Denna lilla bok är tänkt att fungera som en liten guide för dig som är ny ledare i 
någon av våra barn- och ungdomsgrupper i Nimbuskyrkan. Boken är full av viktig 
information som alla våra ledare behöver ha kännedom om. Du kan läsa om vad som 
förväntas av dig som ledare men också vad som erbjuds dig. Vi hoppas att ledarboken 
skall vara till stor glädje för dig. Än en gång varmt välkommen med i ledargänget! 

Bra att veta

Kontaktperson vid kris

Ungdomsledare
David Campus
0725-888813

Pastorer
Josefine Savedson
0736-400 271

Kajsa Werling
0706-063712

Pausa/sluta
Ibland vill man pausa sitt ledaruppdrag för en tid. Ibland behöver 
man av olika anledningar avsluta sitt ledaruppdrag. Detta går 
givetvis jättebra! Om du planerar att sluta/pausa vill vi att du 
berättar detta för din huvudledare. Detta hjälper oss att ha en god 
överblick över hur många ledare vi har/behöver.
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Fotopolicy
Som ledare skall du inte fotografera och lägga upp bilder på sociala 
medier och internet utan ansvarig ledares samt barn/ungdoms  och 
målsmans medgivande. 
Det är roligt att fotografera i våra verksamheter för olika syften, men vi 
vet aldrig vart eller vem som i slutändan ser fotona och det kan finnas 
barn och unga med skyddad identitet i vår verksamhet som vi har 
ansvar att skydda. 
Det finns också vissa tillfällen då det är olämpligt att fotografera t.ex. vid 
en badplats eller i en Gudstjänst. Använd sunt förnuft!
Det är viktigt att vi alla hjälps åt att påminna varandra om denna policy 
då många av oss ofta fotar och lägger ut bilder i olika medier. 

Equmenia är Equmeniakyrkans barn och ungdomsarbete (tidigare 
SMU, MKU, Svenska Baptistsamfundet). Rent konkret innebär det att 
Equmenia består av 450 lokala föreningar som sammanlagt har mer än 
30 000 medlemmar runtom i Sverige. Du kan läsa mer om Equmenia 
på www.equmenia.se 

Vi är en del av Nimbuskyrkan
Nimbus ung är en del av Nimbuskyrkans liv och gemenskap. Allt vi gör 
och alla våra verksamheter utgår ifrån församlingens vision ”Vi vill 
hjälpa människor att upptäcka, lära känna och helhjärtat följa Jesus 
Kristus”. 

Vi är en del av Equmenia

Equmenia – Där barn och unga växer, i gemenskap 
med varandra och Jesus Kristus.



 

Nimbus Ung bedriver sitt arbete utifrån följande 
stadgar :

• Att berätta de goda nyheterna om Jesus Kristus för barn och 
unga människor,

• att hjälpa människor till en personlig kristen tro och uppmuntra 
till gemenskap och medlemskap i en kristen församling,

• att verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i 
samhället,

• att hävda individens unika värde och frihet,
• att utveckla människors förmåga till självständiga 

ställningstaganden,
• att visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
• att hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors 

levnadsvillkor i Sverige och världen.

I Nimbus Ung har vi tagit fram tre värdeord som vi vill ska genomsyra 
all vår verksamhet. Dessa ord är : trygghet, glädje, gemenskap.

Konfirmation
Konfa är ett år med undervisning om den kristna tron, gemenskap och 
minnen för livet för dig som går i 8an. Anordnas tillsammans med Filadelfia 
Öckerö. Kontaktperson: Kajsa. 

 

Verksamheter i Nimbus Ung

Scout 
Onsdagar kl 18:30-19:45. För barn i 3:an till 7:an.
Kontakt: ockeroscout@gmail.com

Öppen förskola
Torsdagar kl 10-12 för föräldrar och barn som är hemma, vi börjar alltid med en 
sångsamling. Kontaktperson: Josefine Savedson 

Söndax 
Söndagar kl. 11-12:30 firar vi gudstjänst med barnen samtidigt som de vuxna firar 
gudstjänst. Vi sjunger,  lär oss om Bibeln, ber, leker och har skoj tillsammans. Följande 
grupper finns:
Bumbibjörnarna – för barn 4-8 år (under 4 år tillsammans med förälder)
Björnligan –  för barn 9-12 år. Kontaktperson: Kajsa

Fredagkvällar
Ungdomskvällar, från 7an och uppåt, 20:00-24:00. Kontaktperson: David

Bönegrupper
De ungdomar som är intresserade vill vi erbjuda en bönegrupp. Bönegrupper finns för 
olika åldrar. Kontaktperson: David

Läger
Vi har olika läger för olika åldrar under året. För ungdom, 7:an & uppåt, har vi skidläger 
v7 samt ett ekumeniskt sommarläger ”Sommarfæst” i slutet på sommaren. (Se 
nimbuskyrkan.se för mer info) Kontaktperson: David

LAN
På höstlovet arrangerar Nimbus Ung LAN tillsammans med Filadelfia. Det riktar sig till 
de som går i högstadiet och gymnasiet och uppåt. Kontaktperson: David

Förväntningar på dig som ledare:

• Att du efter förmåga engagerar dig för att forma den verksamhet som 
du är en del av

• Att du utmanar dig själv till att växa som ledare, medmänniska och 
lärjunge

• Att genom din tro och dina handlingar vara en förebild för dem du 
leder

•Genomföra en TRYGGA MÖTEN kurs (erbjuds regelbundet).
• Att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Trygga Möten är en kurs som är framtagen av scouterna. Kursen riktar sig till 
alla som jobbar med barn och unga. Målet för kursen är att ge dig som 
ledare förutsättningar och verktyg för att forma en trygg verksamhet, fri från 
övergrepp, samt hjälpa dig hantera och förebygga övergrepp på bästa sätt. 

Ledarfördjupning
Vi vill att du som ledare skall få input och verktyg för att växa som ledare. 
Därför anordnar vi ledarfördjupningar i form av föreläsningar, 
konferenserbjudanden och ledarträffar m.m.
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Det goda ledarskapet 

I det goda ledarskapet bör du: 
- Behandla alla rättvist och med respekt
- Föregå med gott exempel
- Ge tid för samtal när barn/ungdomar vill prata
- Vara modig och säga ifrån om du ser nåt som inte känns okej, och 

uppmuntra andra att göra samma sak.
- Vara varsam med barn/ungdomars känslor
- Komma ihåg att andra kan misstolka dina handlingar, hur oskyldiga de än må 

vara. 
- Se till att vara fler än en ledare närvarande vid aktiviteter eller se till att ha 

andra inom hör- och synhåll. 
- Var försiktig med beröring i känsliga situationer, till exempel när någon 

berättar något för dig i förtroende. 

I det goda ledarskapet bör du inte:
- ha verbal eller fysiskt olämplig kontakt med andra
- dra slutsatser om andra utan att först kontrollera fakta
- ha favoriter bland deltagarna
- försätta dig själv i en situation gentemot unga som inte är acceptabel (flört, 

kärleksförhållande, okontrollerad ilska.)
- Använda gliringar och skämtsamma kommentarer som kan misstolkas.
- Låta en misstanke om övergrepp gå förbi. Ta alltid en sådan misstanke på 

allvar. 

What´s in it for you?

- Gemenskap med människor i olika åldrar. Dels byggs denna 
gemenskap i ledargruppen i verksamheten du är engagerad i, men 
också på ledarsamlingar och utbildningar.

- Möjlighet att vara med och forma den verksamhet du är en del av.

- Möjlighet att vara en förebild för unga människor.

- Möjlighet att växa i dina gåvor, utmanas och lära dig nya saker.

- Intyg på ditt ledarskap. Detta kan du använda i ditt CV samt 
ansökningar till vissa utbildningar.
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