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NY KURS:

DET HELIGA RUMMETS DOLDA
HEMLIGHETER 17/3
”Det heliga rummets dolda hemligheter” är en kurs som riktar sig till dig
som vill få tillgång till kyrkorummets mångfacetterade symbolvärld.
Symboler, tecken, konstverk och liturgiska ritualer visar vägen rakt ner
genom den kristna historien ända ner till de första kristna källorna och
dess samtid.
Vi öppnar upp det heliga rummets symboliska hemligheter och berättar
om kyrkorummets unika historia för dig. Berättelser som synnliggör
människor som levt och lever och om tro och om liv. Du kommer att få
möjlighet att få se synliga ytor som gömmer ett intrikat symbolspråk som
få har tillgång till idag.

Anmäl dig senast 10/1-18

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett nätverk med syfte att stärka
delaktigheten i det lokala församlingslivet.
Vi vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till
Svenska kyrkan.
Vi vill också visa på och ge vårt stöd till strukturer som underlättar
för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokala församlingslivet
i Svenska kyrkan.
Vi tror på Svenska kyrkan som en plats där människors liv och tro
blir synliga och får växa och mogna. Till det vill Ideellt forum bidra
och det vill vi även fortsättningsvis göra i nätverksform.
Håll dig uppdaterad genom att gilla vår facebooksida:
Ideellt forum i Växjö stift
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KURSLEDARE
Arne Wiig, författare, föreläsare och teologie doktor i religionshistoria och specialicerad på religiös symbolik och metaforik.
Teresia Clifford, stiftsadjunkt med bland annat uppdrag kring
kykomiljöpedagogik, Växjö stift.
DATUM OCH PLATS
17/3 kl. 09.00-15.30 Oskarshamns folkhögskola
Kursen börjar med morgonbön och fika.
ANMÄLAN
För att anmäla dig till kursen går du in på www.sensus.se och
söker på kursens namn. Välj kursen du vill gå och klicka sedan
på ”Anmäl dig här”. Var noga med att ange vilken församling du
tillhör.
KOSTNAD
350 kr för hela kursen. Fakturan går till din församling.
Kostnaden inkluderar lunch.
Vi behöver veta om du önskar någon specialkost!
FRÅGOR?
Kontakta Petra Rydgren, Växjö stift
0470 - 77 38 81
petra.rydgren@svenskakyrkan.se
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ÖPPNA FÖR ALLA
Kurserna arrangeras regionalt eller lokalt men är öppna för alla!
KURSER 2018
Oskarshamn
17/3 Kommunicera bibelns texter på ett sätt som bär
med Peter Storm & Jonas Johansson
17/3 Att vara ideell kursvärd i Svenska kykan den 2
med Maria Boeryd & Anna-Karin Kullenbert
Tallnäs
25/8 Andaktsmetodik m.m. med Åse Aronsson
25/8 Lägermetodik m.m. med Torsten Thorvaldsson
& Oskar Brodin
25/8 Likheter och skillnader mellan abrahamitiska religioner m.m.
med Magnus Lind
Växjö
6/10 Grönyteskötsel med miljötänk med Per Morin &
Lars Kjellström
6/10 Vad innebär det att vara en världsvid kyrka?
Med Åsa Hedman

