”Varför hör du inte vad jag inte säger?”
Kyrkorna talar gärna och mycket – och med all rätt. Evangeliet – det glada
budskapet – är till för alla folk. Men hur blir kyrkan trovärdig, om den inte
själv lär sig lyssna, se och lära känna de människor den är till för? Och vem
vill lyssna till en kyrka som bara talar och inte själv praktiserar sin tro?
”Varför hör du inte vad jag inte säger?” Ibland hörs inte ropen och viskningarna. Längtan och sökandet göms bakom schablonerna. Tecknen och orden behöver tolkas. Varsamt och med respekt för människor precis som de är.
Vi har bett tre personer med ganska olika bakgrund och erfarenheter ge sina
bilder av den lyssnande kyrkan. Olika men ändå lika i sökandet efter möjligheten att tolka moderna människors livssituation i all dess brokighet.
TOMAS SJÖDIN – författare och pastor inom pingströrelsen, numera huvudsakligen verksam som skribent och författare, såväl böcker som krönikor i diverse
tidningar och tidskrifter. Sommarpratare 2004 och 2006 och låttextförfattare i
albumet "Hemlängtan" i samarbete med Manna (musikgrupp) från Göteborg.
Sr VERONICA TOURNIER, Berget i Rättvik – dominikansyster med bred ekumenisk erfarenhet, huvudintresse för biktens roll, lyssnande möten inom ramen
för vuxenkatekumenatet, retreatledare mm.
LARS-ÅKE LUNDBERG – präst. psalmdiktare, Lukasterapeut, andlig vägledare
på behandlingshem för missbrukare, tidigare fängelsepräst på Österåkersanstalten, en av dem som startade sinnesrogudstjänsterna 1995, hedersmedlem i
KRIS, Kriminellas revansch i samhället, engagerad för barns och ungdomars
situation i samhället och kyrkans arbete för utsatta grupper.

Arrangör: RPI – Arbetsgemenskapen för religionspedagogik
i samarbete med Svenska kyrkan

Den lyssnande kyrkan – finns
den?
Medverkande: Tomas Sjödin, Sr Veronica

Tournier OP och Lars-Åke Lundberg

Målgrupp
Seminariet vänder sig till alla som längtar efter förnyelse av kyrkornas roll i
samhället, särskilt till personer inom kyrkor och samfund med ansvar för
lärande och undervisning i alla åldrar, särskilt bland barn och unga.

RPI Arbetsgemenskapen för religionspedagogik
är ett nätverk av drygt femtio universitet/högskolor, folkhögskolor, kyrkor och
kyrkligt relaterade institutioner, studieförbund m.fl. med intresse för lärande
och undervisning, utbildning, forskning och utvecklingsarbete med inriktning
på religion, etik och livsfrågor i samhället, särskilt på skolans och kyrkornas
område.

den 10-11 september 2008
på Tollare folkhögskola, Saltsjö-Boo (utanför Stockholm)

Program
Onsdagen den 10 september
10.30
11.00

12.00
13.00
15.00
15.30

17.00
19.00

Ankomst, registrering
Inledning, presentation – Tillbakablick på förra seminariet. Tankar
kring församlingspedagogikens ställning idag. Kort om kyrkliga strategier – Björn Wiedel m.fl.
Lunch
”Den lyssnande kyrkan – så som jag hör det” – Tomas Sjödin
Föreläsning och samtal.
Avbrott för kaffe
”En lyssnande kyrka – lyssna till vem och till vad?” – Syster Veronica
Tournier.
Föreläsning och samtal.
Middag
”Melodier ur tystnaden – om mitt sång- och psalmskapande.”
Lars-Åke Lundberg
Föreläsning och samtal.
Tankar vid dagens slut – Aftonbön

Torsdagen den 11 september
7.30
8.30
8.45

11.30
11.50
12.00

Frukost
Kort tillbakablick på det vi delade under onsdagen.
”Den lyssnande kyrkan – i verkligheten.” – Lars-Åke Lundberg.
Föreläsning
Kaffe
Samtal
Våra svar och reaktioner på frågan om den lyssnande kyrkan – Björn
Wiedel
Avslutning – Rune Larsson
Lunch

Anmälan och övrig information
Plats: Tollare folkhögskola. Du hittar en utmärkt vägbeskrivning på webben:
www.tollare.empir.se/ Från Stockholms central tar du T-bana till Slussen. En trappa
ned hittar du Värmdöbussarna; ta buss 414 eller 442. Avstigning vid hållplats Tollare
och fem minuters promenad. Adress och telefon: Tollare folkhögskola, 132 42 SaltsjöBoo. Tel. 08-505 686 00. Reception 08.00-16.30
jane.parri.kronstrand@folkbildning.net

Avgift: I kursavgiften ingår allt – måltider, gemensamma omkostnader samt
boende. Rummen har hög standard, välj mellan enkelrum och dubbelrum.
1. Kursavgift med enkelrum – 1.970 kr
2. Kursavgift med dubbelrum – 1.670 kr
Antalet rum är begränsat. Ange gärna vem du önskar dela rum med om du väljer sådant alternativ. Särskilt pris för dem som ej önskar rum och frukost.
Önskemål om särskild mat: Ange om du önskar vegetarisk mat eller annan
speciell kost.
Anmälan: Senast den 10 augusti vill vi ha din anmälan. Ange alternativ för
boende och om du kan tänka dig något alternativ i andra hand.
Anmälan sänds per e-post till RPI: RPI@telia.com eller per post: RPI c/o
Larsson, Furugatan 16, 234 41 Lomma.
Fakturering: Du får en faktura på din avgift när vi ses på Tollare folkhögskola. Ange i din anmälan vem fakturan skall ställas på.
Har du frågor? Hör av dig till RPI – RPI@telia.com

