Anpassning eller befrielse
Undervisning och lärande i församlingen
– Fyra synsätt och arbetssätt i kritisk jämförelse
Välkommen till RPI:s seminarium torsdagen den 13 mars
2008 på Missionskyrkans utbildningscentrum, Kottlavägen 116, Lidingö

A

lla kyrkor och religioner ser undervisningen om
sin tro som en viktig uppgift. Men hur tänker
man principiellt/teologiskt och hur gör man i praktiken? Det är några av de frågor vi ställer oss.
Den religiösa kartan blir allt mer sammansatt. En ny
tid med nya tolkningar av tro och livsformer utmanar
till självreflektion och dialog. Vi behöver lyssna och
samtala, lära av varandra för djupare förståelse både
av ”de andra” och av den egna identiteten. Det är viktigt inte bara för de religiösa gemenskaperna utan för
alla som delar gemenskapen i vårt allt mer mångreligiösa och mångkulturella samhälle.

Vi har därför inbjudit fyra personer för att kort berätta
om hur de inom sin tradition ser på uppgiften att undervisa.
De medverkande ska inte ses som officiella representanter utan som välinformerade ”röster” inifrån sin
egen tradition med frihet att ge personlig färg åt sina
bidrag. Vi gläder oss särskilt över att denna gång också
ha med en representant för den muslimska gemenskapen.
Seminariet vänder sig både till praktiker och personer med övergripande undervisningsansvar inom
kyrkor, samfund och församlingar.

Program (preliminära hållpunkter)
9.30-

Välkomstkaffe och registrering

10.00

Introduktion till dagens tema och återkoppling till tidigare seminarier – Björn Wiedel och Rune
Larsson

10.15

Presentationer på vardera 20-25 minuter av
Åsa Högberg, Evangeliska Frikyrkan,
Lars-Göran Carlsson, Svenska kyrkan och EFS,
sr Hélène-Dominique Lindroth OP, Katolska kyrkan och
Muhammed Muslim, muslimsk tradition.

12.15

Lunch

13.00

Uppföljande samtal i anslutning till förmiddagens presentationer – Björn Wiedel

14.45

Summering av dagen och tankar inför framtiden

14.55

Avslutning – Rune Larsson
Kaffe – för den som önskar

Anmälan till seminariet vill vi ha senast den 17 februari 2008 per mail: RPI@telia.com eller post
till RPI c/o Larsson, Furugatan 16, 234 41 Lomma, Tel 040-41 13 64.
Kursavgift: 700 kr. Faktura delas ut vid seminariet – var vänlig ange på anmälan vem denna skall
ställas på.
Förberedelsematerial: I god tid innan seminariet erhåller deltagarna en artikel som vi rekommenderar er att läsa i förväg.
Arrangör: RPI Arbetsgemenskapen för religionspedagogik – ett nätverk med syfte att främja religionspedagogisk undervisning, utbildning och forskning för kyrka, skola och samhälle

