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Välkommen till Södra bergets hotell och konferens i Sundsvall,
för årets pedagogkongress. Kongressen arrangeras Yrkesföreningen
för församlingspedagoger tillsammans med Härnösands stift.
Under dagarna pratar vi pedagogik, undervisning, teologi, gudstjänst och utbyter erfarenheter.
Yrkesföreningens årsmöte kommer också att gå av stapeln under dagarna. Vi firar gudstjänst i en
av Sundsvalls kyrkor på torsdagkvällen. Efter gudstjänsten finns också möjlighet att välja olika
kvällsaktiviteter:
•
•
•

Filmen ”Sameblod”, Akar Holmgren, stiftsdiakon för minoritetsspråk leder inledning och samtal.
Organiserat delande – vad har vi hört, sett, lärt och samtalat om under dagen? Erfarenhetsutbyte och möjlighet till samtal i organiserad form,
Frälsarkranssafari – exempel på hur man enkelt kan använda lek och tävling i ett undervisande syfte.

DELTAGARAVGIFT
1 000 kronor. Faktureras din församling efter kongressen.
BOENDE
Boendet bokar du och betalar själv, enklast på Södra Bergets hotell. Ett enkelrum kostar ca 1200
kr/natt och ett dubbelrum ca 900 kr/person/natt. Rum är reserverade för Kongressens deltagare,
så uppge att du deltar på den när du bokar. Obokade rum släpps för allmänheten 4 veckor innan
kongressen. Hotellets kontakt:
www.sodraberget.se
Det finns också andra boenden, men det är en bit att transportera sig eftersom anläggningen ligger
uppe på ett berg. Tips på alternativa boenden:
Södra bergets vandrarhem: www.sodrabergetsvandrarhem.se
Scandic city www.scandichotels.se/hotell/sverige/sundsvall/scandic-sundsvall-city
Hotell Baltic www.baltichotell.com
ANMÄLAN
Via Härnösands stifts kurswebb:
internwww.svenskakyrkan.se/ harnosandsstift/kurser-och-arrangemang
Sista anmälningsdag 20/12
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TORSDAG 7 FEBRUARI
09.30
10.00
12.00
13.00
15.00
16.00
17.00
18:30
19:00
20:15
20:30

Drop in och fika
Gemensam föreläsning: Församlingspedagogens roll. Henrik Larsson
Lunch på plats
Seminarier - pass 1 (vid anmälan kryssa i ett första- och ett andrahandsval)		
Fika		
Yrkesföreningens årsmöte
Middag
Buss till GA kyrkan
Mässa, GA kyrkan
Buss tillbaka
Valbara kvällsaktiviteter

VALBARA SEMINARIER

Du väljer olika seminarier för de båda passen. Några seminarier dubbleras, och några går bra en
gång. Är det fullt när du anmäler dig så väljer du ett annat seminarium där det finns plats.

Själavårdande samtal och sammanhang – fokus barn och unga
Själavård är ett fint ord som gärna brukas i många olika sammanhang idag. Vad är då själavård i kyrkans kontext? Hur ser uppdraget ut att vara ett själavårdande sammanhang? Vilken betydelse har
du och jag? Fokus barn och unga! Birgitta Nordin, stiftsadjunkt för själavård, Härnösands stift.
Kyrka ur barnperspektiv- Lekyrkan i Ragunda
Barnen är viktiga! Kyrkor har mycket att berätta och det finns mycket att upptäcka där ur barns
perspektiv. Ett nytänkande som innebär att barn får möjlighet att leka kyrka i en liten kyrka och
känna sig hemma där. Så varför inte bygga en Lekkyrka mitt i byn?
Susanne Engström och Åsa Nilsson, Fors och Ragunda pastorat.
Barnens kyrkoår
”Idag snöar det så då kan vi göra vägen lättare att gå genom att skotta för någon annan.”
(3 Advent - Bana väg för Herren).

”Gud delar mörkret med oss. De runt omkring Jesus var elaka och de ville se om Gud skulle komma och
hjälpa Jesus. Gud tog på sig allt som var mörkt i människorna.” (Långfredag - Korset).
”Om man ber så tror man att det finns någon – Gud - som lyssnar och hjälper.” (19 sön eTref - Trons kraft).
”Salig, när man är salig är man lycklig säger farmor.” (Alla helgons dag – Helgonen).

Välkommen till ett seminarium där vi tar barns förmåga att leva sig in i kyrkoårets teman på allvar!
Utifrån ett par olika material funderar vi kring kyrkoårets möjligheter som pedagogisk grund för
arbete med barn och tro i kyrkans grupper, med gudstjänsten som en självklar del av arbetet.
Eva Stenström, stiftsadjunkt för gudstjänst och teologi, Härnösands stift.

Unga Ledare – att satsa ger utdelning
I Härnösands stift pågår sedan mitten av 2000 talet en omfattande satsning på unga ledare.
Den innefattar bl a handledarutbildning och en gemensam kursplan för utbildning av unga ledare.
För att utvärdera utbildningssatsningen genomfördes ett forskningsprojekt i stiftet. Niklas Grahn,
medverkade i detta forskningsprojekt och berättar om utbildningen och om forskningens resultat,
samt framtidsspaningar och utmaningar.
Rekryteringsvägar i konfirmandarbetet
Vi får möta några församlingar från Härnösands stift som har valt att göra olika satsningar på
konfirmandarbetet utifrån hur deras lokala sammanhang ser ut, olika rekryteringsbehov och olika
resurser i arbetslaget. Erfarenhetsutbyte och samtal leds av Helena Viberg, stiftskonsulent för
konfirmandpedagogisk utveckling, Härnösands stift. Exempel från Härnösands stift, även församlingsmedarbetare medverkar.
Barn, unga och demokrati
Hur kan du som anställd vara en möjliggörare för lokalavdelningen? För dig som vill, men inte vet
hur? Jakob Schwarz, förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga.
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FREDAG 8 FEBRUARI
09.00 Seminarier - pass 2			
11.30 Lunch
12.30 Gemensam föreläsning – Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift inklusive
sändningsandakt.
14.00 Slut!

VALBARA SEMINARIER

Vid anmälan, välj ett första- och andrahandsval, Varje seminarium har ett max antal deltagare, och
därför kan du bli tilldelad ditt andrahandsval.
Unga Ledare – Att satsa ger utdelning
I Härnösands stift pågår sedan mitten av 2000 talet en omfattande satsning på unga ledare. Den
innefattar bl a handledarutbildning och en gemensam kursplan för utbildning av unga ledare. För att
utvärdera utbildningssatsningen genomfördes ett forskningsprojekt i stiftet. Niklas Grahn medverkade i detta och berättar om utbildningen och om forskningens resultat, samt framtidsspaningar
och utmaningar.
Barn och demokrati
Hur kan du som anställd vara en möjliggörare för lokalavdelningen? För dig som vill, men inte vet
hur? Jakob Schwarz, förbundsordförande, Svenska Kyrkans Unga.
BIV/BIS - Barn i väntan/Barn i start
Ett pedagogiskt program för barn och ungdomar 7 – 20 år som vill lära sig mer om sig själva och
om asyl-/integrationsprocessen. Ledarna för dessa grupper är alltid utbildade enligt en modell.
Inger Silfverdal, diakon, och Jan G Persson, samordnare
En kyrka som talar tro
”För alltid märkta av Kristi kors är vi tagna i anspråk, samlade och sända, för världens skull” Vad
undervisar vi då om i vår dopundervisning, vilken tro skapar vi samtal och mötesplatser kring?
Kristin Molander, präst, Danderyds församling.
Kommer det att finnas tro?
”Men Människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer?” (Luk 18:8). Utifrån en bok i religionspedagogik med samma titel som bibelstället och det nationella programmet
“Lärande och undervisning” lyfts frågan om hur vi tänker kring undervisning och växande i tro. Är vi
bra på att prata tro med människor som söker sig till kyrkan eller känns det som ett område vi drar
bävar lite inför? Föreläsning och samtal med Maria Wålsten, stiftspedagog, Härnösands stift.
Reservation för justeringar i programmet kan förekomma inom ramarna start och slut.

Välkommen med din anmälan!
Senast den 20 december 2018

