Mod att våga förändra/s är ett arrangemang av Kyrkans Tidning och
Amos i samverkan med Se Människan och Sensus.
Bok & Bibliotek är tillsammans med Svenska kyrkans mångåriga satsning
Se Människan en unik möjlighet för möten, inspiration och spaning.
Därför inbjuder vi arbetslag, ledningsgrupper och enskilda inom Svenska
kyrkan till kompetenshöjande fortbildning i kultursamverkan.
Vad ingår?
Seminarium onsdag 22 september kl 15‐19 då du möter KG Hammar,
ärkebiskop emeritus, utmanar till förändring.
Gunilla Sandin, ger som programchef en presentation av Bok &
Bibliotek.
Lisbeth Gustafsson och Mikael Ringlander från Svenska kyrkan funderar
över frågan: Har kulturen möjlighet att öppna för samtal med människor
kring livsåskådning och existentiella frågor?
Sensus presenterar pedagogiska nycklar för fortbildning och verktyg för
omvärldsanalys kring din församling.
Ni får en guide på bokmässan som presenterar axplock av godbitar i
mässdagarnas guidade turer.
Inträde
Inträde till bokmässan under två dagar.
Torsdag 23 och fredag 24 september (ord pris 280 kr).
Guide
En egen guide som lotsar din grupp genom bokmässans myller och leder
dig till utvalda seminarier och författare.

Pedagogiska nycklar
Hur vaska fram det väsentliga? Sensus presenterar en metod som
bygger på det goda samtalet, vilket har styrfart och fokus med hjälp av
några pedagogiska nycklar.
Verktyg för omvärldsanalys
När verkligheten förändras behöver vi rita om våra kartor, om och om
igen. Sensus presenterar verktyg för kontinuerlig omvärldsanalys och
implementering.
Författarmöten
Många författare är på Bok & Bibliotek 2010. Det är bl.a. Maria Küchen,
Owe Wikström, Werner Jeanrond, Martin Lönnebor, Ann Heberlein,
Igor Adoris, Mattias Martinsson, Susanna Alakoski, Björn Ranelid m.fl.
Du får som deltagare möjlighet till flera personliga författarmöten.
Reflektion
Avrundande samling på torsdag och fredag där vi serverar
förfriskningar, summerar mässdagens intryck och möter författare.
Mingel
Mingel med förfriskningar vid Se Människans scen torsdag 23
september kl 18‐19.30.
Avslutande seminarium den 24 september
Inspiration till hur församlingen kan kultursamverka just på din ort.
Enkel lunch ingår.

Ann Heberlein.
En liten bok om ondska.

Susanna Alakoski
Håpas du trifs i fengelset

Martin Lönnebo
Hjärtats nycklar

Mattias Martinsson
Ateism och teologi – inte så
olika

Johanna Thydell
Ursäkta att man vill bli älskad.

Håkan Nesser
Brottet och brottningen

Merete Mazzarella
Resa med rabatt – om
konsten att vara pensionär

Larsåke W Persson
Psykoterapi och evangelium –
motsatser eller komplement?

Björn Ranelid
Kniven i hjärtat

Christina Lövestam och Mikael
Hansson
Bön helt enkelt
Bengt Brylde, Thomas Hylland
Eriksen och Annika Spalde
Lycka i Sverige och Afrika
Christina Jutterström
Uppfostrad av män

Kostnad
Seminariekostnad inklusive inträde till Bok & Bibliotek
under två dagar (23‐24 september)
och bokning senast 31 maj 1 075 kr/person
Vid bokning efter den 31 maj tillkommer 300 kr/person
Sista bokningsdag är 15 augusti 2010
Deltagarna står själva för logi och kost som inte ingår i programmet.

Boende
Vi har genom Svenska mässans försorg reserverat ett begränsat
antal enkelrum för perioden 22‐24 september.
Kan bokas vid anmälan.
För mer information kontakta
Dag Tuvelius, mobil 0705‐54 17 50, E‐post
dag.tuvelius@kyrkanstidning.se

Mod att våga
förändra/s
Kultursamverkan
En kompetenshöjande
fortbildning och utmaning.

Raimond Molander, tel 08‐462 28 57, E‐post
raimond.molander@berlingpress.se
Anmälan
http://www.dinkurs.se/appliance/?event_id=4116
eller www.kyrkanstidning.se och gå vidare via annons

K G HammarAnn Heberlein
Werner Jeanrond och Björn
Larsson.
Kärlekens teologi
Per Wästberg och Hilda Lind
Ska vi be om ursäkt för
missionen?

Bob Hansson och KG Hammar
Utan kärlek inget liv.
Ylva Eggehorn
Dietrich hjärta Maria
Mpho Tutu och Alexander
McCall
Ett samtal om godhet

Werner Jeanrond
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Ett arrangemang av
Kyrkans Tidning och Amos i samverkan med
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