2020
inbjudan till dig som verkar i skärningspunkten
kyrka - kulturarv. En dag med föredrag, inspiration
och erfarenhetsutbyte.

måndag 31 aug 2020
Lagunda församling

|

Nysätra

kulturbyggnaders möjligheter
Utveckling och anpassning eller stagnation och stängning?
kulturarvsdag i coronatider
Utifrån gällande riktlinjer för sammankomster har kulturarvsdagen anpassats:
Antalet deltagare på plats begränsas till max 40 personer. Mycket av dagen flyttas
utomhus. Deltagarna delas in i mindre grupper så att säkra avstånd kan hållas.
Dagen delas in i flera pass, och vid varje pass hålls parallella föredrag/seminarier.
Grupperna roterar så att alla grupper vid dagens slut har fått del av alla programpunkter.
Programmet livestreamas så att den som vill kan delta på distans.

övergripande program
9.15
10.00
12.00
13.30
15.30

Morgonbön (utomhus) och kaffe.
Inledning samt Pass 1 och 2
Lunch (ange ev specialkost vid anmälan)
Pass 3 och 4 samt ”powervisningar” av kyrkan
Kaffe, diskussion och avslutning. Dagen är slut 16.45.

de fyra föredragen/seminarierna:

Jan Sandred.

Olle Burell.

Olle Burell med Anton
Lindborg och Daniel Eriksson.
Markus Holmberg, kyrkoherde

Informationsbord om kyrkligt kulturarv i Uppsala stift med Cecilia Wallin och
Sarita Dale från stiftskansliet. Räddningstjänsten Enköping-Håbo.
Möjlighet att få visning av skolmuseet med Lagunda Hembygdsförening.

medverkande
jan sandred Programansvarig på

markus holmberg Kyrkoherde och

Vinnova; utsedd nationell expert till
Horizon Europe Program Committee
med ansvar för Culture, Creativity
and Inclusive Society

kontraktsprost i Norra Västmanlands
kontrakt. Lång erfarenhet av
kulturarvsfrågor som kaplan i Uppsala
och Västerås domkyrkor.

olle burell Arkitekt KTH. Delaktig i

carin åblad lundström Kyrkoherde

flera projekt i Lagunda med grund i
kulturåterbruk. Lång erfarenhet som
förtroendevald i kyrka och samhälle.

medarbetare i församlingen

anton lindborg och daniel
eriksson, från lokala byggfirman
Lindborgs med långvarigt samarbete
med kyrkan och flera pågående
gemensamma projekt.

i Lagunda församling, teologie doktor.
Powervisningar i kyrkan i små grupper
leds av präster, pedagoger och
informatör. Under dagen medverkar
församlingens kyrkomusiker med
orgelmusik. Församlingens vaktmästeri
sköter kök och mötesbyrå.

bra att veta
Kostnader
Deltagaravgift är 300 kr.
I detta ingår kaffe och lunch
i uppländsk tradition.

Särskilda behov

Anmälan

Lokalerna är till stora delar
tillgänglighetsanpassade.
Om du har särskilda behov,
ange det vid anmälan.

Vi tar emot anmälningar per e-post till
lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se.

Kommunikationer
Bussar går till Örsundsbro.
Om du behöver skjuts därifrån,
ange det vid anmälan.

Observera att det är begränsat antal
platser till dagen! När en anmälan
kommer in kontrollerar vi om det finns
platser kvar, och skickar då bekräftelse
tillsammans med information om hur du
betalar in din deltagaravgift. När din
betalning inkommit är platsen definitiv.

www.svenskakyrkan.se/lagunda/kulturarvsdag2020

Kulturarvsdag i Nysätra
föredrag | erfarenhetsutbyte

