
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NU LANSERAR VI ”MY LIFE WORKSHOP” I SVERIGE! 

EN NY KURS FÖR MÄNNISKOR SOM VILL UTFORSKA SITT LIV 

OCH VAD JESUS HAR MED DET ATT GÖRA 

Inbjudan till kursledardag 

Vi inbjuder dig som är intresserad av att tränas i att hålla kursen ”My 

Life Workshop” till en kursledardag. 

DATUM: 14 januari 2017. Kl 10.00–16.00 

PLATS: Korskyrkan, Birger Jarlsgatan 66, Stockholm 

ANMÄLAN: Maila till cahtrine.nygren@efk.se senast 20 december 

PRIS: Kursdagen kostar 200 kr inkl fika men ej lunch.  

Vill man sedan börja använda kursen så kostar 

materialet 650 kr.  

mailto:cahtrine.nygren@efk.se


Kursledardagen 

Kursledardagen kommer att hållas av Dr. Dietrich Schindler som har gjort 

materialet. Dietrich är en tysk-amerikan som har tillbringat större delen av 

sitt liv i Tyskland med att starta församlingar och leda 

församlingsplanterare. Förutom församlingsplanterare är han är författare, 

konferenstalare och pastor. 

Läs mer honom på: www.dietrichschindler.com 

Syftet med kursledardagen är att utrusta människor att hålla kursen “My 

Life Workshop”. Nedan kommer lite information om själva kursen och du 

kan också läsa mer på www.mylifeworkshop.org 

Information om själva kursen  

MyLife – Workshop tar fram det som är unikt med dig: din berättelse, din 

längtan, dina ambitioner och önskningar. Du kommer definitivt att lära dig 

både nya och spännande saker om dig själv. Under processen när du lär 

dig mer om dig själv kommer du även att se att Gud till och med är ännu 

mer intresserad av dig, än vad du själv är. 

MyLife – Workshop anordnas i en trevlig miljö, med något att äta för den 

som vill, tillsammans med andra deltagare som också vill upptäcka mer 

om vilka de egentligen är.  

MyLife – Workshop är sex stycken träffar där du gör en upptäcktsresa i 

ditt eget liv och använder MyLife-kartan för att ta reda på och lära dig mer 

om dig själv. För varje träff blir din unika väg genom livet allt tydligare. 

 

 

 

 

En översikt över MyLife-träffarna 

MyLife – Workshop är en kurs med sex träffar. Varje träff har ett tema 

som rör ditt liv. 

Myntet  Vi börjar genom att utforska de människor och händelser 

som har format oss och gjort oss till dem vi är i dag. 

Boken  Vi förstår oss själva bättre när vi reflekterar över vårt liv som 

om det vore en bok med titel och kapitel.  

Bron  Vårt förflutna har spelat en viktig roll för att göra oss till dem 

vi är i dag, men det spelar också roll vart vi är på väg. Vad 

längtar vi efter? Vad fyller våra liv med mening? 

Musiken  Musik är en del av våra liv. Tänk om Gud är som en melodi 

som du har hört i bakgrunden varje dag under hela ditt liv? 

När har vi hört den melodin? 

Plåstret  Guds smärta möter vår livssmärta. Här finns ett viktigt 

budskap. 

Skatten  Den gåva som Gud har för var och en av oss är som en 

skatt. Hitta honom och du hittar skatten du har sökt.  

MyLife-kartan 

Varje träff i MyLife ger nya pusselbitar och ökar insikterna. Grunden för 

samtliga träffar är MyLife-kartan, ett arbetsblad där våra liv kartläggs. 

Varken den som håller i kursen eller deltagarna själva, vet hur kartan 

kommer att se ut när den är klar, vilket är en upptäckt lika fascinerande 

som livet själv. 

  

Mer information? 

För mer information om kursledardagen eller själva kursen kontakta: 

Cahtrine Nygren: Tel 070-303 71 00, E-post: cahtrine.nygren@efk.se 

 


