RPI
Religionspedagogiskt
idéforum

Anmäl dig omgående (senast 15 febr.) till ett unikt seminarium på
Utbildningscentrum Lidingö, Kottlavägen 116, Lidingö

Den lärande församlingen
The Church as Learning Community
Prof. Norma Cook Everist,
Wartburg Theological Seminary, USA
and Burton Everist
Samarrangemang med Religionspedagogiskt idéforum och Utbildningscentrum Lidingö
Program
Måndag den 15 mars
09.30- Ankomst, registrering, välkomstkaffe
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19.00 Burton Everist – Workshop kring media i
arbetet med unga och vuxna i församlingen.
Introduktion – presentation och samtal.

11.15 Välkomnande, presentation och introduktion –
Rune Larsson

21.00 Vid dagens slut

11.30 Del I. My way as learner, teacher and writer.
Norma Cook Everist introducerar sig själv och
seminariets tema.

Tisdagen den 16 mars

12.15 Lunch
13.15 Del II. Norma Cook Everist: A Community of
Teachers and Learnrs. Teologiska och pedagogiska grundtankar för undervisning och
lärande i den kristna församlingen
Samtal i smågrupper – reflektioner och
applikationer – input från föreläsningen och vår
syn på lärande och undervisning.
Uppsamling av delande av tankar från samtalen.
15.00 Kaffepaus
15.30 Del III Creating Learning Environments – to be
different together. Fortsättning kring de grundläggande frågorna om den undervisande kyrkan,
bl.a. vad det innebär att se alla som learner och
teacher i en livslång process – och att kyrkan/
församlingen själv ingår i denna lärandeprocess.
Samtalspass och övningar
Uppsamling och diskussion
17.30 Middag
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Kl 10-11 håller RPI sitt årssammanträde. Medlemmar
erhåller särskild kallelse

Fortsatt samvaro med enkel kvällsfika
8.30

Del IV. Norma Cook Everist: Lifelong Learning
Uppföljande samtal och övningar

10.00 Kaffe
10.30 Del V. Norma Cook Everist: Om att leva sin tro
som en del av lärandet. Kunskap är inte bara
teori utan också praxis – och i den praktiserade,
levda tron växer kunskapen.
Uppföljande samtal i smågrupper
12.00 Lunch
13.00 Del VI. Norma Cook Everist: Sänd för att tjäna
– From Learning to Mission to Learning
Uppföljande samtal i smågrupper
14.45 Avslutning

Gästföreläsare Norma Cook Everist och Burton Everist
Konferensens huvudföreläsare, Norma Cook Everist,
är sedan 1990 Professor of Church and Ministry vid
Wartburg Seminary med huvudsaklig inriktning på:
Educational Ministry, Church Administration. Hon har
under många år både före och efter sin dissertation
1988 varit engagerad i lokalt och centralt kyrkligt
arbete. Bland hennes akademiska meriter märks kortare
och längre insatser vid Yale Divinity School,
University of Dubuque Theological Seminary,
Lutheran School of Theology i Chicago, Princeton
Theological Seminary, Lay Academy, Gettysburg
Seminary, flera seminarier och colleges i Australien
samt Makumira Lutheran Theological College,
Tanzania.
Hennes böcker och artiklar har ett teologiskt väl
förankrat församlingspedagogiskt fokus men hon är
också väl förtrogen med frågor om ledarskap,
krishantering och gender. Hennes dubbla förankring i
akademin och kyrklig praxis stärker trovärdigheten och
relevansen för praktiskt bruk.
***

Smaka på några centrala byggstenar i hennes
pedagogik:
• Kyrkan och församlingen lär genom hela sitt sätt att
vara;
• Alla har gåvor att dela som teachers och learners i
församlingen – just genom sina olikheter.
• Lärande för gemenskap i mångfald.
• Undervisning som rustar för livet – för tjänst i
världen.
• Trons kunskap håller samman tanke och praktik.
• Vårt sätt att vara lika viktigt som det vi säger.
Burton Everist har undervisat om Media and Ministry
vid Yale Divinity School i New Haven och har sedan
dess arbetat framför allt på församlingsplanet med film
och video i arbetet för unga och vuxna. I ett kortare
pass delar han med sig av sina erfarenheter.
Dit hör lika självklart personer med ett övergripande
ansvar för kyrkor och församlingar på alla nivåer,
eftersom undervisningsuppdraget hör samman med
kyrkans och församlingens identitet.

Syfte och innehåll
Hur kan vi som människor och kyrkor leva tillsammans
i dagens tilltagande kulturella och religiösa mångfald?
Hur kan kyrkorna bli välkomnande och
meningsskapande miljöer, där olikheter kan mötas och
bli utgångspunkt för lärande och fördjupning?
Kyrkor och samfund utmanas till delat ansvar för en
levande demokrati med respekt för varje människa och
hela skapelsen i solidaritet och omsorg utan gränser.
Ytterst handlar det om trohet mot kyrkans Herre. En av
vägarna dit handlar om att kyrkan som helhet och varje
enskild kristen lär och lever den tro de bekänner. Om
det är sant att enskilda och församlingar lever i en
ständig lärandeprocess för att i varje tid och kontext
gestalta evangeliets glada budskap för alla, behöver vi
utrustas för detta.
Konferensen kopplar samman teori och praktik – de
teologiska och pedagogiska grundfrågorna om den
undervisande och lärande kyrkan med tankar och
samtal om hur detta skall omsättas i praktiken.

Föreläsningarna hålls på engelska
Även om föreläsningarna hålls på engelska ges stort
utrymme för samtal i grupp på svenska. Den som vill
förbereda sig lite extra för konferensen rekommenderas
att läsa Norma Cook Everists bok, The Church as
Learning Community (2002).

Avgift
Du kan välja mellan enskilt rum, dubbelrum eller
boende som du själv ordnar. Antalet enkelrum är
begränsat.
Avgiften innefattar mat, gemensamma
konferenskostnader samt i förekommande fall boende i
enkelrum eller dubbelrum. Avgiften blir därmed …
med enkelrum
2.200 kr
med dubbelrum
1.800 kr
utan rum och frukost
1.100 kr
Avgiften erläggs mot faktura som erhålles vid
konferensen.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till pedagogiskt ansvariga
personer på nationell, regional och lokalnivå.

***

Anmälan
Sänd din anmälan senast den 15 febr 2010 per mail: rpi@telia.com För återbud efter den 5 mars faktureras en
avgift efter avstämning med konferensgården, dock minst 600 kr. för gemensamma och administrativa
kostnader.
Ange önskemål om boende och behov av särskild kost samt uppgift om vem fakturan skall ställas till.

För ytterligare information, vänd er till RPI:s dirktor, Rune Larsson per e-post RPI@telia.com
eller tel. 040-41 13 64.

