KYRKAN I SOCIALA MEDIER - KURSEN FÖR DIG SOM ÄR VERKSAM I KYRKA OCH FÖRSAMLING

KYRKAN I SOCIALA MEDIER
Kursen för dig som är verksam i kyrka och församling.

Kyrkan vinner
Många söker svar på
livets mening. Sociala
medier kan vara viktiga
kanaler för djupa samtal.
Målgruppen…

Kyrkan i sociala medier
Utvecklingen går fort i de sociala medierna. Mycket
har förändrats de senaste åren. I dag finns många nya
funktioner och möjligheter till dialog, information
och kommunikation. Men få känner till det nya. Vill du
som är verksam inom kyrka och församling lära dig
det nya? Då är denna kurs helt rätt för dig. Vi kommer
bland annat att titta på Facebook, Instagram, Twitter,
blogg och videoblogg. I varje kursavsnitt kommer du
att få tips och praktiska råd.
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LÄR DIG NYTT

BLI SÄKRARE

FÅ KURSINTYG

På kursen lär du dig nya
sätt att kommunicera som
du har nytta av i ditt
arbete.

Efteråt kommer du att
känna dig tryggare när
du kommunicerar på i
sociala medier.

Som deltagare får du ett
fint personligt kursintyg
som beskriver vad kursen
innehåller.
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…för kursen är du som
arbetar eller på annat
sätt är verksam i kyrka
och församling.
David Rutström
föreläser

D av i d ä r ko m m u n i kationskonsult som
anordnar kurser om
sociala medier och har
gjort det i snart tio år.

KURSTILLFÄLLEN
Göteborg🌹
Tisdag den 20 november i Viktoriasalen i Viktoriahuset på Linnégatan 21
i Göteborg.
Malmö 🌹

Onsdag den 5 december i Svenska
kyrkans lokaler på Fiskehamnsgatan 3 i Malmö.
Karlstad 🌹
Tisdag den 15 januari i Korskyrkans
lokaler på Nygatan 16 i Karlstad.
Sundsvall 🌹
Tisdag den 12 februari i ABF
Västernorrlands lokaler på Östra
Långgatan 17 i Sundsvall. Kursen
genomförs med ABF Västernorrland.
Luleå🌹
Tisdag den 12 mars, preliminärt, i
lokaler i Örnäsets kyrka i Luleå.

Anmäl dig så snart du kan för att vara säker på att få kursplats.

Kursstart kl 09.00 och avslutning kl 17.00. 😄
Priset är 2 520 kr plus moms per person.
Erbjudande: Kom fyra från samma församling
men betala för tre. I kurspriset ingår också bilderna
jag använt, kursintyg, fika och lunch samt
telefonsupport efter kursen.

”Allt är som vanligt
- allt förändras” 🤔

För anmälan mejla till david@mimedia.se
Ange tillfället du (ni) vill delta, t ex "Göteborg 20 november”
• Namn på deltagare • Mejl och telefon till deltagare
• Församling/motsvarande • Särskilda önskemål vad gäller mat
• Mejladress dit fakturan ska skickas • Postadress dit kursintyget ska skickas
😀 Föreläsare...
...är David Rutström. Han har arbetat med kommunikation i över 20 år och
arrangerat kurser om sociala medier för församlingar sedan 2010. Tidigare har
David jobbat både som pressekreterare i regeringskansliet och
informationschef i statlig myndighet. Ring gärna, tfn 70-543 88 84. 🤙
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