Traditionsförmedling i ett
sekulariserat samhälle
onsdagen den 16 mars 2005 på UCL, Kottlavägen 116, Lidingö

Program
9.30

Kaffe och välkommen – Margaretha Niska Erdenborg

10.00

Länkar bakåt – reflektioner kring tidigare teman – Björn Wiedel

10.30

Trosopplaeringsreformen i Den norske kirke – Kristine Aksøy Alveng

11.45

Utmaningar i den svenska kontexten – Företrädare för några svenska kyrkor reflekterar kring
dagens utmaningar för kristen traditionsförmedling

12.30

Lunch

13.30

Uppföljande samtal och reflektion kring erfarenheterna från Norge och vår egen situation

14.10

Summering – visioner och konkretioner inför framtiden

14.30

Avslutning – Rune Larsson

Anmälan till seminariet vill vi ha senast den 25 februari 2005 till RPI:s direktor Rune Larsson,
Furugatan 16, 234 41 LOMMA, tel 040-41 13 64 eller gärna på e-post: rpi.larsson@telia.com
Avgift för konferensen inklusive kaffe och lunch: 400 kr. Faktura delas ut vid seminariet. (Var vänlig ange vem den skall ställas på).
Temat ”Traditionsförmedling i ett sekulariserat samhälle” har växt fram ur en djupt känd vånda över hur
kyrkor och samfund skall kunna bidra till att forma
meningsfulla sammanhang och livsmönster för vår
tids människor, präglad av snabbt växlande och ofta
disparata budskap. När rösterna från tidigare meningsbärande trostraditioner blir otydliga i mediebruset eller inte längre uppfattas som trovärdiga alternativ av enskilda människor och den gemensamma kulturen, innebär det en utmaning inte bara
för kyrkorna utan för hela samhället.
Hur formas mötesplatser för människors reflektion
över sin egen livspraxis och kristen trostraditions
som leder till fördjupade insikter för ett växande i
helhet? Hur byts individualismens självupptagenhet
mot kärlekens ansvariga delaktighet? Hur tänds människor till brinnande engagemang för fred och försoning, tillhörighet och värdighet? Det är några av de
tankar som bidragit till seminariets utformning.

mycket omfattande reformarbete som för närvarande
bedrivs i Norge. Kristine är själv kateket och har under flera år undervisat i ämnet på Menighetsfakultetet i Oslo. I projektet ansvarar hon bl.a. för kontakten med projektförsamlingarna.

Kristine Aksøy Alveng från Den norske kirkes sekretariat för trosopplaeringsreformen berättar om det

Med vänliga hälsningar

För att lyfta in den svenska kontexten har vi bett några
personer från skilda kristna traditioner att dela med sig
av sina personliga tankar kring dagens tema.
Den som vill förbereda sig för seminariet rekommenderar vi att läsa ”RPI-nätet” (nr 10/2005) och att gå
in på www.kirken.no för information om trosopplaeringsprojektet.
Efter seminariet med start kl 15.00 håller RPI:s representantskap sitt årssammanträde, då medlemsorganisationernas ombud beslutar om inriktningen på
fortsatt arbete för svensk religionspedagogik, bokslut
och årsberättelse för året som gick, val av styrelse
och annat.
Rune Larsson
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