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Här vid stranden nära vattnet
talar Du till oss idag.



JESU MEDARBETARE
Kanotledarutbildningen är en ledarutbildning, en fördjupande kurs riktad till dig som är ledare i
Svenska Kyrkans Ungas gemenskap och i den världsvida kyrkan. Som ledare är du Jesu medarbetare 
och som ledare behöver du mötesplatser där du kan växa, vila och fylla på. Kanotledarutbildningen 
är en sådan plats, en växtplats för både ledarskap och lärjungaskap.

FOLKHÖGSKOLEKURS
Kanotledarutbildningen, som är en folkhögskolekurs, vänder sig till anställda och ideella ledare i 
Svenska Kyrkans Unga med intresse för både ett pedagogiskt genomtänkt ledarskap och ett ideologiskt 
och teologiskt förankrat friluftsarbete.
 Utbildningen vänder sig i första hand till ledare i Skara stift men även deltagare från andra stift eller 
sammanhang hälsas välkomna.

LEDAR- OCH KANOTUTBILDNING
Kursen är en fördjupande ledarutbildning. Men den tar också vara på kanotfärden som studierum och 
blir på så vis också en genomgripande kanotledarutbildning. Kursen vill, med skapelseteologiska och 
ideologiska resonemang i botten, söka praktisk och tankeväckande fördjupning i ledarskap samt i 
vattnets friluftsliv. Den tar sin utgångspunkt i traditionell kanoting, inte skandinavisk turistkanoting.
 Kursen tar bland annat upp pedagogik och psykologi, ledaren och gruppen, planering och upplägg 
av friluftsarrangemang, andaktsliv och samtal, mathållning och utrustning, utflykter och längre turer, 
naturvett och säkerhet i kanot, kanothistoria och kanotkultur samt traditionella paddeltekniker.

FÖRDJUPNINGSGRUPPEN
Utöver den beskrivna grundläggande Kanotledarutbildningen finns även Fördjupningsgruppen - för 
dig som tidigare gått kanotledarutbildningen och dessutom samlat på dig erfarenheter i ledarskap i 
allmänhet och kanotledarskap i synnerhet. Gruppen kommer att jobba mycket med ledarskap i kyrkan, 
vägledarskap i friluftsliv samt fördjupad kunskap i kanotens friluftsliv bl a i strömmande vatten. 

TRE DELAR
Kanotledarutbildningen består tidsmässigt av tre delar. Första delen, en skön aprilhelg, lever vi 
tillsammans i vindskyddsläger på Flarken i Kållands skärgård. Andra delen består av en rad praktiska 
och teoretiska uppgifter att lösa och studera hemmavid. Tredje delen är en augustivecka som genomförs 
som en älvfärd på större och skiftande vatten.
 De tre kursdelarna förutsätter varann och kan inte separeras.

INSPIRATION
Kursen bygger på små grupper med två vägledare i varje grupp. Innehåll och kunskapsnivå kan på så 
vis i hög grad anpassas efter dina och övriga deltagares förutsättningar och tidigare erfarenheter.
  Utbildningen är till stor del praktisk. Men den vill framför allt inspirera till ett mer reflekterat ledarskap, 
ett medvetet pedagogiskt arbete och ett ökat och fördjupat friluftsliv hemma i grupp, lokalavdelning 
eller församling. Samt väcka viktiga och livgivande tankar kring uppdraget som ledare i kyrkan, livet 
som Kristi lärjunge samt förhållandet och relationen Gud-Människa-Natur.

Välkommen till vattnets friluftsliv!

     Land of the silverbirch, home of the beaver,
     Where still the mighty moose wanders at will.
     My heart is sick for you here in the lowlands.
     I will return to you, hills of the north.
     Swift as a silverfish, canoe of birchbark.
     The mighty waterways carry me forth.
     There where the blue lake lies, I’ll set my wigwam
     close to the waters edge, silent and still.

Jesus sa:
Den som dricker av det vatten

jag ger honom blir aldrig mer törstig.
Det vatten jag ger blir en källa i honom,

med ett flöde som ger evigt liv



KURSFAKTA

Tid
24-25 april och 2-7 aug, 
samt studier hemma i 
mellantiden.
Plats
Utbildningen genom-
förs dels på lägerplatsen 
Flarken dels på Dalälven.
Medverkande
Anders Blom, Josef Hegart, Billy Joelsson m fl
Krav
Född 2004 eller tidigare. Simkunnig.

Arrangör
Svenska Kyrkans 
Unga i Skara stift i 
samverkan med Hjo 
folkhögskola. 
Pris
1200 kronor. 
(Är subventionerat 

med 200 kr enligt årsmötesbeslut.) Ej medlem i 
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift: 1900 kronor. 
Återbudsavgift. 
Övriga kostnader
Observera att mat för sista kursdelen (färdveckan) 
inte ingår i kursavgiften. Friluftsmat är ett av de 
ämnen som studeras och en rad förberedelser 
sker under hemmastudierna.
 Avgiften, resorna samt matkostnaden bör betalas 
av din lokalavdelning eller församling.

Ansökan
senast 1 april till Kanotledarutbildningen, 
Svenska Kyrkans Unga i Skara stift, Box 263, 
532 23 SKARA.
 Ansökan sker på vidstående formulär eller på 
kopia av denna. Kursen har ett begränsat antal 
platser.
Antagning
sker efter bestämda 
kriterier: aktivt ledar-
skap, geografisk sprid-
ning, könsfördelning 
och ålder är faktorer 
som beaktas vid an-
tagningen. 
  Besked om antagning lämnas i vecka 15. Då 
får du också program, arbetsuppgift inför första 
kursdelen, förslag till förberedelser mm. 
Mer information
Anders Blom, Skara stift 0511-262 30, 
anders.blom@svenskakyrkan.se
Hemsida: skuskarastift.se

ANSÖKAN TILL KANOTLEDARUTBILDNINGEN 2020

Namn:............................................................................

Adress: ...........................................................................

Postnr:....................   Ort:...............................................

epost .............................................................................

Telefon/er ......................................................................

Telefon till anhörig ........................................................

Personnummer:.....................................................(tio siffror)

Medlem i Sv Kyrkans Unga i............................(lokalavdelning)

Medlemsnummer:...........................................................

Ledare sedan år ........ För närvarande ledare i .........(grupp)

________________________________________________
Jag söker i första hand följande kursinriktning:  
  p Kanotledarutbildning      p Fördjupning
________________________________________________
Nedanstående frågor påverkar inte din möjlighet att antas 
till kursen. De är enbart till för att hjälpa kursledningen att  
förbereda kursen på bästa vis. Fortsätt gärna på baksidan.

1. Tidigare kurser kring ledarskap/kanot/friluft/natur/miljö 
som jag deltagit i/medverkat i/arrangerat:

..............................................................................................
2. Jag har följande utbildning/arbete/kunskaper kring ledar-
skap/kanot/vatten:

..............................................................................................
3. Av följande paddeltag behärskar jag:  
      p J-tag      p vrickning      p box stroke
4. Jag har tränat kamraträddning med:
      p tvåmanskanoter   p solokanoter   p i strömmande vatten
________________________________________________
Önskemål angående kost (gäller för kursens första del då 
kursledningen anskaffar maten). Särskild kost, allergi etc:

..............................................................................................
Annat som kan vara bra för kursledningen att veta. Exempel-
vis annan allergi, diabetes etc:

…………………………….......................................................

..............................................................................................
Egen underskrift (under 18 år även målsman eller

ansvarig i församlingens barn- och ungdomsarbete).

Kursledningens anteckningar
Ankom:                     Not:                                                         Sign:



Bilder/layout: Billy Joelsson
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