
IDEELLA MEDARBETARE 
I SVENSKA KYRKAN

”Kommunicera bibelns texter på ett sätt som bär” är en kurs som riktar sig 
till dig som är intresserad av textläsning i gudstjänsten. 

Det blir en vandring genom bibelns tillkomst och historia. Dina frågor 
kommer att forma dagen och avgöra vilka stopp som kommer att göras. 
Allt för att få en fördjupad kunskap om några avsnitt.

Fokus ligger på att få en förståelse för bibelns ord och de texter som an-
vänds i gudstjänsten och att Guds heliga ande arbetar när du läser orden.

NY KURS: 

KOMMUNICERA BIBELNS TEXTER 
PÅ ETT SÄTT SOM BÄR  17/3

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



DINA MEDVANDRARE ÄR
Peter Storm, skådespelare, teaterlärare och kyrkvärd i Växjö 
Domkyrka i 19 år  
Jonas Johansson, skolpräst Oskarshamsn folkhögskola och  
utbildare på flera av Växjö stifts utbildningar bl a den nya  
predikoutbildningen

DATUM OCH PLATS
17/3 kl. 09.00-15.30 Oskarshamns folkhögskola

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 Att vara ideell kursvärd i Svenska kyrkan del 2 
          med Maria Boeryd & Anna-Karin Kullenbert
17/3 Det heliga rummets hemiljheter  
          med Arne Wiig & Teresia Clifford
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
6/10 Luthersk kyrka med Erik Sidenvall


