
I trygga händer 
 

Utbildning och etisk vägledning för arbete bland barn och unga 
 

Lördag den 13 oktober 9.00 – 16.30 
Plats: Allianskyrkan, Aneby 

Församlingsvåningen, ingång från baksidan 
 

Allianskyrkan fick i våras ett erbjudande om att förlägga en kursdag ”I trygga händer” här i 
Aneby. Det kändes så viktigt och angeläget att vi beslutade att tillfråga övriga föreningar i 
kommunen om de ville vara med.  
Ett positivt förhandsbesked vid presentationen i Konserthuset gjorde att vi nu kan erbjuda 
kursen i Aneby för alla föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet.  
 
Deltagarantalet är begränsat varför vi har valt att tilldela föreningarna plats på kursen. Om 
det skulle visa sig att intresset är större än tillgången så får vi tänka oss att ta ytterligare ett 
kurstillfälle vid senare tillfälle.  
 
 

Materialet är utarbetat av Frälsningsarmén och riktar sig föreningar och 
organisationer som vill att barn och unga som anförtros dem ska känna sig trygga. 

 
Målet är att lära sig identifiera, reagera och agera för att förebygga  

alla former av övergrepp. 
 

Läs mer om kursen och dess innehåll på www.fralsningsarmen.se/itryggahander 
 
 

Kursledare: Ulf Häggqvist  
anställd av Svenska Alliansmissionen och licensierad till att leda dessa kurser. 

Efter kursen får varje deltagare ett intyg. 
 
 

Kursavgift: ca 250:- / deltagare 
I avgiften ingår utöver själva kursen två fika och lunch samt förfriskningar 

 
 
Kostnaden för kursen beräknas egentligen till 450:-/ deltagare.  
Smålandsidrotten har lovat att vara med och stötta kursen, men det är inte riktigt klart hur det 
stödet kommer att utformas, och det blir en del ideellt arbete som också sänker kostnaden.  
 
 

Anmälan: 
Anmälan kan ske på Allianskyrkans hemsida www.allianskyrkananeby.se 

eller på mail till p_o@angegard.se 
 

Betalning mot faktura. 
 

Var vänlig och meddela så snart som möjligt om ni räknar med att ni kan utnyttja de platser 
på kursen som ni tilldelats. Om inte så kan vi ju utöka för andra föreningar. 

 

Vi behöver namn på deltagarna senast den 2 oktober för att kunna förbereda intyg mm. 


