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Jubel på Fakulteten!

M

åndagen den 27 april gick vi alla på Fakulteten – både studenter och personal – i väntans tider.
Gång på gång kollade jag mejlen på min dator för att se om vi fått något besked från Rom om EEAA:s
sammanträde det gångna veckoslutet i Paris. Och till sist, precis efter vår gemensamma middagsbön,
kom beskedet vi alla väntat på:

Fakulteten har fått igenom sin ackrediteringsansökan!

Från och med juni 2011 kommer Församlingsfakulteten alltså att utexaminera våra första studenter med en
europeisk, akademisk examen (”comparable to Bachelor of Theology”)!
När jag läste upp mejlet, brast alla ut i en spontan applåd. Och följande måndag, den 4 maj, firade vi beslutet
med kaffe och tårta vid lunchen.
Formellt sett var det besked vi fick ett underhandsbesked. De exakta detaljerna i beslutet väntar vi att få i maj.
Vad vi förstår innebär beslutet bl a att ett speciellt ackrediteringsbesök förmodligen kommer att äga rum under
2010 för att utvärdera den tvååriga diakonala linjen.
Men både den ettåriga och den treåriga linjen ackrediterades i befintligt skick.
Som sagt: Gud är god. Det har han visat många gånger på senare tid!
Rune Imberg
Rektor

Mer om ackrediteringen sid. 2, 4–6 Ny rektor sid. 7
... talade med dem om Guds rike sid. 3

Ledare

Året 2009 – ännu en milstolpe
för Församlingsfakulteten!

V
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arje ny dag och varje nytt år är en speciell Guds gåva.
Sverige. (Den förra gången detta skedde var när Johan
Det gäller för oss som individer, och det gäller också
nelund grundades av EFS på 1860-talet.)
för en institution som Församlingsfakulteten.
Samtidigt som detta sägs, kan vi konstatera att det vissa år • Just i år, 2009, håller Svenska kyrkan på att anta en ny
händer ovanligt mycket – det kan gälla både för en individ
vigselordning som, enligt Kyrkans tidning (nr 17/2009),
(t ex skolstart, konfirmation, studentexamen, giftermål etc)
är ett ”hastverk”. Inte nog med detta: enligt kyrkans eget
och för en institution.
kansli är läget detta, att den teologiska motiveringen till
Trots att bara några månader gått av nådens år 2009, verkar
denna vigselordning ”får komma i ett senare skede”. (Med
det bli ett märkesår, ännu en milstolpe för Församlingsfa
andra ord: jästen ska kastas in i ugnen när kakan redan
kulteten. Vi sörjer över att Svenska kyrkan på olika sätt allt
håller på att gräddas.) Utvecklingen är oerhört tragisk för
hela den svenska kristenheten. Den politiska korrektheten
mer förfaller teologiskt, men mitt i detta känner vi glädje
över att Gud leder och välsignar FFG:s utveckling.
börjar anta absurda proportioner. – Samtidigt som detta
sker, har Församlingsfakulteten just fått besked om att både
• I oktober 1993 införde Svenska kyrkan, i form av ett
vår ettåriga och vår treåriga TU tillerkänts ackreditering av
uttalande från biskopsmötet, ett prästvigningsstopp för
EEAA som diploma-program resp. Academic Bachelor. Detta
manliga kandidater med den klassiska inställningen i
innebär, att våren 2009 kommer våra TU 1-studenter att
ämbetsfrågan. (Det kan noteras, att prästvigningsstoppet
kunna utexamineras som diploma-studenter, och våren
inte togs av något kyrkopolitiskt organ, utan av kyrkans
2011 kommer de studenter som började läsa i höstas att
egna biskopar.) Bara några veckor tidigare hade Församlings
kunna utexamineras med en form av teol.kand.-examen,
fakulteten inlett sin verksamhet. Lördagen den 14 augusti
comparable to Bachelor of Theology.
1993 invigdes FFG:s lokaler i det gamla biskopshuset i
Göteborg. Domprost em. Per-Olof Sjögren höll ett hög Gud är god mot oss! Många människor med koppling till
tidstal, och bland de närvarande fanns emeritusbiskoparna Församlingsfakulteten – lärare, styrelse, studenter – har fått
Bo Giertz och Bertil Envall.
kämpa under många år för ackrediteringen, men nu har vi
nått ett etappmål!
• Vid ingången av det nya århundradet och årtusendet,
Gud är god! Vi tackar honom och alla Er, våra trogna
år 2000, bröts de flesta av de formella banden mellan understödjare, för det vi fått uppleva våren 2009, akademisk
nationen Sverige och samfundet Svenska kyrkan. Men ackreditering för vår TU-utbildning!
en förutsättning från statens sida för denna ”skilsmässa”
Rune Imberg, rektor
var att Svenska kyrkan även i fortsättningen skulle ha en
”demokratisk” struktur. Detta innebär att den formella
makten även i framtiden skulle ligga hos kyrkopolitiker
P. S. Ännu ett tacksägelseämne: Att det snart är dags för mig
som till stor del rekryteras från de politiska partierna.
som rektor att lämna över stafettpinnen till min efterträdare.
– Detta skedde alltså vid nyåret. Senare samma år, i augusti
Det är glädjande att se vår adjunkt, Johannes Hellberg, som ny
2000, påbörjade Fakulteten sin TU-utbildning, Teologisk
rektor på FFG. Han är ung, energisk och begåvad. Inte minst
utbildning för kyrka och samhälle. När denna utbildning
hans administrativa gåvor är lovande för fortsatt utveckling
startade var det andra gången någonsin som en självständig
av vår institution, som vi ber om och hoppas på. Hjälp oss
(icke statligt styrd) luthersk teologiutbildning startade i
genom era förböner!

Ett varmt tack till alla våra trogna
förebedjare och understödjare!
I april skickade jag ett brev med vädjan om gåvor till ett antal
personer som regelbundet stöder Församlingsfakulteten
ekonomiskt.
Vi är tacksamma för alla generösa gåvor – stora som små
– som kommit in under denna vår.
Tack för Era förböner och Ert stöd! Gud välsigne Er!
Rune Imberg



Från Skriften

... talade med dem om Guds rike

I

nledningen av Apostlagärningarna är inte fokuserad
på apostlarnas aktivitet, utan det är Jesus och Anden
som är i händelsernas centrum. Det är en fortsättning
av det uppdrag som evangelisten Lukas i sin första skrift
redogjort för: … vandrade Jesus från stad till stad och från by
till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med
honom (Luk. 8:1). Nu ska han återupptas till himmelen och
därför talar han med sina lärjungar – om frälsning, kraft att
vittna, mission. Den helige Ande kommer att utgjutas och
apostlarna utrustas för ett globalt uppdrag.

Om frälsningen

Om kraften

Så lovar Jesus apostlarna att den helige Ande, Hjälparen,
skall bistå i dem liv och tjänst: ... när den helige Ande kommer
över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen (Apg. 1:8). På
pingstdagen uppfylldes det på ett märkligt sätt – hednamis
sionens stora genombrott.
Jesus hade redan tidigare undervisat dem om att Hjälparen,
sanningens Ande, utgår och sänds i Jesu namn av Fadern i
syftet att ... påminna er om allt vad jag har sagt er (Joh. 14:26)
och att ... vittna om mig (Joh. 15:26). Jesus har förklarat
vilken roll Anden har, både i förhållande till sig själv och
gentemot apostlarna: Han skall förhärliga mig, ty av det som
är mitt skall han ta och förkunna för er (Joh. 16:14).
Kraften till att vittna går inte främst genom yttre under.
När Jesus talar om Andens verk är det främst frågan om
en inre pedagogik: ... när han kommer, skall han överbevisa
världen om synd och rättfärdighet och dom (Joh. 16:8). Syn
dernas förlåtelse och ett gott samvete ger kraft att vittna: Du
mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus
(2 Tim. 2:1).
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Kan även vi få Andens kraft? Nådens medel, Ordet och
Sakramenten, är de kraftkällor som står till disposition, såväl
som bönens och den kristna gemenskapens gåvor.

Om missionen

Ett viktigt led i apostlarnas utrustning för tjänst var att få
fördjupad insikt i det av Gud uppenbarade Ordet. Och han
sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var
hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos
profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen,
så att de förstod Skrifterna (Luk. 24:44–45). Det kommande
uppdraget anges: … att omvändelse och syndernas förlåtelse
skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem
(Luk. 24:47). Men som vittnen till att Skriftens profetior om
Kristus blivit uppfyllda, skulle de också vänta på löftet om
Anden, på hans beklädnad med kraft från höjden.
Nu preciserar Jesus apostlarnas uppdrag: Ni skall … bli
mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och
ända till jordens yttersta gräns (Apg. 1:8). Så sammanfattar
Apostlagärningarna hur en första missionsepok genomförs,
hur evangeliet förkunnas för judar och hedningar och hur
budskapet färdas från Jerusalem till Rom.
Och i väntan på Jesu återkomst, fortsätter och pågår
uppdraget: … detta evangelium om riket skall predikas i hela
världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet
komma (Matt. 24:14). Med tillförsikt och glädje ser vi därför
fram emot det fullkomliga Gudsrikets fullbordande: Och
människor skall komma från öster och väster, norr och söder
och ligga till bords i Guds rike (Luk. 13:29).
Roland Gustafsson

Hälsning 3-2009

Lukas sammanfattar kort och koncist i Apg. 1 vad som varit
det huvudsakliga innehållet i Jesu gärning: Han visade sig
för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han
levde, då han under fyrtio dagar lät sig ses av dem och talade
med dem om Guds rike (1:3). Jesu lidande, död och uppstån
delse är i fokus.
Samma sak framhåller aposteln Paulus, budskapet som han
själv tagit emot och som är det allra viktigaste: ... att Kristus
dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd,
att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han
visade sig för Kefas och sedan för de tolv (1 Kor. 15:3–5). Och
detta budskap om Jesus får en konkret tillämpning in i vår
situation: ... han som utlämnades för våra synders skull och
uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull (Rom. 4:25).
Apostlarna får också löfte om Jesu återkomst: Denne Jesus
som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma
igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen
(Apg. 1:11).

Styrelsen om ackrediteringen
”Den framgångsrika
ackrediteringsprocessen väcker
en förhoppning
att fler studenter
ska bli intresserade
av att studera vid
fakulteten.”
Hälsning 3-2009

En lyckad, värdefull och kostsam satsning

U

nder flera år har Hälsnings läsare kunnat ta del av
ett arbete vid Församlingsfakulteten som vi kallat
ackrediteringsprocessen, det vill säga en strävan att
uppnå ett officiellt erkännande av att studier och examina
tion vid FFG håller en hög akademisk standard i såväl ett
nationellt som ett internationellt perspektiv. Styrelsen för
utbildningsstiftelsen (PIBUS) har lagt stor vikt vid detta arbete
och under det senaste året tillfört betydande extra resurser
för att det skall fullföljas. När vi nu tagit emot det oerhört
glädjande beskedet om att vår fakultet av den internationellt
erkända, evangeliska ackrediteringsorganisationen EEAA fått
godkänt såväl för sin ettåriga som för sin treåriga utbildning,
vill styrelsen erinra om orsakerna till satsningen, lyfta fram
förhoppningar som den glada nyheten väcker, samt komma
med en vädjan till tidningens läsare.

innehåll och målsättning, har det varit särskilt lyckat att
utforma utbildningen i enlighet med EEAA:s direktiv.
Den framgångsrika ackrediteringsprocessen väcker en
förhoppning att fler studenter ska bli intresserade av att
studera vid fakulteten. Nu finns det ju ett officiellt och in
ternationellt erkännande av utbildningens höga nivå som
innebär att en examen vid FFG blir mer användbar inför
anställningar och fortsatta studier. EEAA:s beslut ökar våra
möjligheter att också få nationellt erkännande både hos
myndigheter och andra teologiska skolor.

Så till sist en vädjan till Hälsnings läsare

Satsningen för att uppnå ackreditering har på olika sätt
varit kostsam. Därför vill vi be Er att om möjligt tänka
lite extra på FFG i form av gåvor. Samtidigt får vi inte
förtröttas att lägga fram fakulteten som ett böneämne
inför Honom som är alla goda gåvors givare, särskilt ef
Först något om orsakerna till ackrediteringsarbetet
Vi har länge varit övertygande om att utbildningen vid FFG tersom vi nu kan vara så tacksamma över att Herren låtit
har hållit en så hög standard att det skulle vara möjligt att få det viktiga ackrediteringsarbetet krönas med framgång.
ett erkännande från en ansedd ackrediteringsorganisation.
Det har bedömts som angeläget både för lärarkåren och – i
För PIBUS styrelse, Per Bodemar och Patrik Toräng
synnerhet – för våra studenter, att få ett ”kvitto” på att fakul
tetens undervisning och de examina den utfärdar verkligen
håller måttet i jämförelse med andra teologiska högskolor.
Den andra orsaken till att vi sökt ackreditering är att det
hjälper oss utveckla verksamheten vid fakulteten. EEAA:s
erkännande innehåller ju också iakttagelser rörande sådant
som kan förbättras och kompletteras. Det skall sägas att det
positiva beslutet kommer att följas upp av ett fortsatt sam
arbete mellan fakulteten och ackrediteringsorganisationen.
Eftersom vi på många sätt har en gemensam syn på teologins



S

om vi tidigare berättat om i Hälsning har Försam
lingsfakulteten genomgått en ackrediteringsprocess i
European Evangelical Accrediting Association (EEAA).
En sådan process är utdragen över tid och inbegriper en hel
del arbete.

Tre steg mot ackreditering

Första steget är att en skola ansöker om medlemskap i EEAA
och tar emot ett första besök. I samband med detta får skolan
information om villkoren för att bli ackrediterad.
Det andra steget mot att erhålla ackreditering är att ansöka
om candidacy status. För att erhålla det får man genomföra
ett utvärderingsarbete av sin verksamhet. Om detta faller
väl ut kan man sedan ansöka om ackreditering.
Den viktigaste fasen i det tredje steget är den omfattande
självevaluering som skolan genomför, dokumenterar och
skickar in till det team som EEAA utser. Innehållet i denna
utvärdering spänner över allt som rör arbetet med teologisk
utbildning, vilket vi återkommer till. På grundval av utvär
deringen gör sedan EEAA:s team ett besök på skolan med
intervjuer och granskning. Besöket mynnar ut i en rapport
som ligger till grund för ett beslut i EEAA:s styrelse. Rap
porten innehåller teamets synpunkter på verksamheten och
är ett viktigt redskap för skolan i sitt fortsatta arbete.
När en skola erhållit ackreditering påbörjas arbetet med
att behålla den. Årliga rapporter ska skrivas och vart 5:e år
genomförs en ny utvärdering och ett nytt besök.

Self Evaluation Report

och ett omfattande frågeformulär. Detta syftar till att belysa
verksamheten ur så många synvinklar som möjligt, och
stor vikt läggs vid att skolan själv tvingas revidera sin verk
samhet på detta sätt. Med utgångspunkt i detta formulär
skickade Församlingsfakulteten in 50 sidor text och 288
sidor bilagor.
1 Teologiska profil. Efter en inledning, som beskriver skolan
och dess historia, handlar första kapitlet i rapporten om
den teologiska profilen. Alla EEAA-skolor förväntas skriva
under på dess kärnvärden samt visa för kommittén hur
detta är integrerat i verksamheten. Det handlar om allt från
teologisk profil till organisatorisk sundhet. Vidare ska man
beskriva hur skolans egen teologiska profil får genomslag i
verksamheten.
2 Långsiktigt arbete. Det andra kapitlet i rapporten handlar
om skolans långsiktiga arbete. Här ombads vi redovisa våra
planer för framtiden på kort och lång sikt. Återigen efterfrågas
en redovisning av hur vi själva arbetar i relation till våra mål
och vår information om verksamheten. Trohet mot de egna
stadgarna anses avgörande.
3 Utbildningens innehåll. Själva utbildningen – många
kanske tänker att en ackrediteringsprocess bara handlar om
detta – behandlas i ett tredje kapitel. Här fick vi redovisa hur
utbildningen växt fram och vilka omstruktureringar som
gjorts. Rutinerna för arbetet med utbildningsplaner och
kursplaner skärskådades. Inte minst frågade de efter vilken
roll utbildningens mål spelar, när vi tar fram kursplaner.

I den manual som EEAA använder i sin prövning av en 4 Beräkning av kurspoäng. Principerna för poängberäk
skolas verksamhet finns instruktioner för självutvärderingen ning krävde ett eget kapitel. Att bara hävda att en kurs är på



Hälsning 3-2009

EEAA och evalueringen av FFG

11 Antagning av studenter. Antagningsprocedurer och re
krytering behandlades i ett eget kapitel. Grundarbetet med
detta kapitel var att ta fram statistik för antagningarna de
senaste åren. Studenternas bakgrund i fråga om härkomst,
studievana, kön och civilstånd efterfrågas för att ge en bild
5 Kunskap och betyg. Kapitel fem handlar om kunskapsutvär
av vilka skolans utbildning appellerar till. Vi fick också
dering och betyg. Här finns många fallgropar som kan skapa
visa att våra antagningskrav ligger i linje med motsvarande
oreda. Varje skola måste ha rutiner och principer för betygs
högskoleutbildningar.
sättning och – om det skulle bli fallet – också för vad man gör
vid överklagande av betyg. Eftersom teologiska utbildningar 12 Bibliotek. Ett kapitel skulle handla om lokaler och bibliotek.
idag innehåller praktik och mentorskap, som på något sätt Då vi inte har internat kom kapitlet att fokusera mestadels
måste bedömas med betyg för att räknas in i utbildningen, på biblioteket. Här efterfrågades statistik över inköp och
krävs ofta mer än en modell för betyg. Församlingsfakulteten bestånd, inköpsplaner och administrativa procedurer vad
har sedan många år valt den europeiska sjugradiga betygs gäller biblioteket. Enbart avsnittet om biblioteket kom att
omfatta mer än 4 A4-sidor.
skalan för alla kurser med graderade betyg.
heltid bevisar naturligtvis inget. Därför fick vi här redovisa
hur många timmar medelstudenten tvingas lägga ner för
att klara sina studier, hur många sidor litteratur de läser per
vecka i genomsnitt o.s.v.

Hälsning 3-2009

13 Ekonomi. Vi gav en grundlig genomgång av Försam
lingsfakultetens ekonomi. Här redovisar vi allt från studen
tekonomi till fondförvaltning och lönelägen. För många
skolor är detta en av de kritiska punkterna i verksamheten.
Fria skolor lever under pressen att själva samla in pengar till
7 Gemenskap. Kapitel sju handlar om gemenskapen på
verksamheten utan statligt stöd.
skolan. Många av frågorna handlar om skolor med internat,
men grundprinciperna gäller alla skolor. En skola måste 14 Offentliga relationer. Det avslutande kapitlet fokuserar de
ha rutiner för att ta hand om problem som kan dyka upp offentliga relationerna. Hur ser skolans relation till samhälle
bland studenterna. Det kan handla om etiska frågor, pro och kyrka ut? Det handlar både om att verksamheten ska vara
blem med droger eller mobbning. Lyckligtvis har FFG varit laglig men också värd förtroende i allmänhet. Relationen till
förskonad från sådana problem i stor utsträckning. Arbetet kyrkan är särskilt avgörande för studenterna. Om kyrkliga
med kapitlet blev istället en förberedelse på vad som kan organisationer inte vill använda sig av studenterna från en
skola, kommer den inte att vara attraktiv bland sökande.
komma att hända.
6 Examen. I ett kapitel om examen ställs frågor om stude
randegenomströmning och avhopp. Vi fick också svara på
hur vi informerar våra studenter om vad som gäller för att
utbildningen ska anses genomförd.

8 Mentorskap. Rapporten behandlar även mentorskap, praktik
och kulturell medvetenhet. Här efterfrågas en utbildning
som relaterar till dagens samhälle och som tar kulturen på
allvar. Studenterna ska förberedas för en tjänst, inte bara
erövra akademiska kunskaper. Vi försöker förbereda våra
studenter genom kurslitteratur, praktikperioder och genom
att skapa en öppen atmosfär med fria samtal och dialog över
gränser.
9 Organisation och ledning. Skolans organisation, styrelse
och ledning behandlas särskilt i kapitel nio. För att motsvara
kriterierna ska en skola styras och ledas professionellt och
effektivt. Kontinuerlig revision av räkenskaper och förvalt
ning är en självklarhet liksom tydliga direktiv för ansvar
och befogenhet.
10 Lärarkår. Formella meriter och examina såväl som per
sonlig lämplighet hos våra lärare efterfrågas. Lika viktigt som
den akademiska och pedagogiska kompetensen är profilen
på lärarna. För att kunna fullgöra ett utbildningsuppdrag
enligt EEAA:s riktlinjer, krävs en lärarkår som medvetet
ställer sig bakom skolans teologiska profil. Här redovisade
vi också hur lärarmötet fungerar samt hur fortbildningen
av lärarna tillgodoses.

Inblick i starka och svaga sidor

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att riktlinjerna för
EEAA:s Self Evaluation Report i första skedet syftar till att
hjälpa skolorna att göra en gedigen internrevision av sin verk
samhet. Alla möjliga frågor ställs, men särskilt fokus ligger på
teologisk profil och bra utbildningsverksamhet. Genom att
svara på dessa frågor har en skola gett sig själv en god inblick
i vilka starka och svaga sidor skolan har. Skolans möjligheter
och risker kommer oundvikligen i dagen. Det efterföljande
steget i ackrediteringsprocessen, att EEAA:s team läser och
studerar rapporten, hjälper till att kasta ytterligare ljus över
skolans arbete. Då kommittén besökte oss i januari ställde
de uppföljande frågor som gav oss ytterligare pusselbitar i
vår strävan att förädla och utveckla vårt arbete.
Det var arbetskrävande att skriva rapporten, men också
oerhört nyttigt. Vi hoppas och ber att Gud ska ge oss kraft att
förvalta och utveckla det vi har – och att relationen till EEAA
ska få vara ett medel för Guds ledning och välsignelse!
Johannes Hellberg
bitr. rektor



Nya förordnanden

Tillsättningar av rektor och forskningschef

I

tens, lyhördhet för studenters och kollegors synpunkter och
önskemål, lång erfarenhet av arbetet vid institutionen, insikt i
hur teologisk högskoleutbildning skall bedrivas, samt organi
satorisk förmåga. Detta gör honom ytterst lämplig att leda och
fördela arbetet vid fakulteten, att administrera ett omfattande
kursplansarbete samt att ansvara för den utvecklingsprocess
och den formalisering av verksamheten som är förbunden
med den tillerkända ackrediteringen. Viktiga uppgifter som
hör till tjänsten som rektor är också kontakterna med mot
svarande institutioner i Sverige och utomlands, samt arbetet
med att studier vid FFG skall ge rätt till statliga studiemedel.
Såsom verksamhetschef kommer Johannes naturligtvis att
delta PIBUS’ styrelses sammanträden och där föredra ärenden
som rör fakulteten. Han kommer då att vid sin sida ha den
nyutnämnde forskningschefen.
Vi sidan av uppdraget att vara fakultetens chef och anställ
ningen som adjunkt i Gamla testamentet, kommer Johannes
att ges tid att bedriva egen forskning.
PIBUS styrelse är glad över att frågan om hur FFG:s led
ningsfunktion skall vara utformad, har kunnat lösas på detta
sätt. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Johannes och
Rune inför de utmaningar av olika slag som väntar.
För PIBUS styrelse
Per Bodemar och Patrik Toräng

Vi tar gärna emot gåvor från
utlandet till följande konton:

Bibelskola Göteborg
Anmälningarna till Bibelskola Göteborg har varit så pass många
att vi redan nu kan säga att bibelskolan startar till hösten.
Det känns glädjande och inspirerande! Anmälningstiden
har gått ut vilket gör att inga fler kan garanteras plats, men
skulle någon ytterligare anmäla sig gör vi så gott vi kan för
att bereda plats för honom/henne. Tveka inte att ta kontakt
med oss! Anmälan sker på hemsidan.

Plusgirot:
IBAN: SE68 9500 0099 6034 0045 5329
BIC: NDEASESS
SEB:
IBAN: SE46 5000 0000 0576 0100 4554
BIC: ESSESESS
För båda kontona gäller att PIBUS (Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse) står som kontohavare.
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samband med att Rune Imbergs förordnande som FFG: s
rektor löper ut den 30 juni detta år, kommer det att ske
en förändring av fakultetens ledning. I fullt samförstånd
med alla inblandande parter har styrelsen beslutat följande:
Johannes Hellberg förordnas som ny rektor fr.o.m. den förste
juli år 2009 (jämte sin anställning som adjunkt i Gamla tes
tamentets exegetik). Förordnandet är på tre år. Rune Imberg
förordnas som forskningschef (jämte sin anställning som
lektor i kyrkohistoria och missionsvetenskap) under samma
tid. Vi hälsar dessa våra medarbetare välkomna till sina nya
arbetsuppgifter.
Vi tackar samtidigt Rune Imberg för de många år han först
som studierektor och senare under en längre tid som rektor
lett verksamheten vid fakulteten, och för att han ställt sig till
förfogande att även fortsättningsvis medverka i ledningen av
institutionen. Under Rune Imbergs rektorsskap har fakul
tetens verksamhet och anseende utvecklats positivt i en rad
avseenden. Speciellt glädjande är att under den relativt korta
tid som fakulteten existerat, har en ansenlig skara kunniga och
mogna teologer utexaminerats, vilka nu gör värdefull tjänst i
Kristi kyrka. Därigenom uppfylls fakultetens viktigaste syfte,
nämligen att förse kristenheten i Sverige med förkunnare
som verkar i trohet mot Bibeln och den evangelisk-lutherska
bekännelsen. Dessutom har ett mångsidigt forskningsarbete
av hög kvalitet medfört att FFG står som utgivare till en
rad viktiga vetenskapliga publikationer. Allt detta vittnar
om utbildningens höga akademiska kvalitet och den goda
anda som råder vid fakulteten. Att vi kan glädjas över detta
förhållande beror inte minst på Rune Imbergs mångåriga
och förtjänstfulla arbete som institutionens chef.
Vi tillönskar också Johannes Hellberg Guds välsignelse inför
hans nya arbete att som rektor ta över ledningen för institutionen.
Genom att Johannes åtagit sig detta ansvarsfulla uppdrag, är
styrelsen förvissad om att arbetet med att utveckla och stärka
FFG som en respekterad teologisk högskola i Sverige och i
internationella sammanhang, kan gå vidare på ett gott sätt.
Johannes Hellberg har visat sig ha en bred teologisk kompe

Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Inbjudan till Sommarbibelskola!
10–14 augusti 2009
Sommar och tid för fördjupning!
Sommaren är en tid för vila och kraftsamling – även för den inre människan. FFG och
Kyrkliga Förbundets Unga inbjuder till en vecka med undervisning och gemenskap.
Vi hoppas att den ska ge vila i Gud och kraft till tjänst. Sommarbibelskolan är en
möjlighet för Dig som vill ta del av FFG:s undervisning men inte har tid eller råd att
gå en heltidsutbildning – liksom för Dig som vill prova på och se om bibelskolan
eller den teologiska utbildningen är något för dig. Medverkande är FFG:s lärare
och VDM Jakob Okkels, som leder bibeltimmarna.

Kostnad och anmälan
Kursen är avgiftsfri! Begränsat antal platser. Några platser är reserverade till
deltagare under 25 år, annars tillämpas principen först till kvarn. Alla åldrar
välkomna! Anmälan senast den 15 juni.
OBS! Kaffe – men ingen lunch (!) – serveras. Däremot ges gott om tid till att
äta medtagen lunch på FFG eller äta på någon av de många restaurangerna i
närheten. Logi ordnar man själv.
Anmälan: Ring Församlingsfakulteten, tel.: 031-778 35 40,
eller e-posta: info@ffg.se

mån 10/8

tis 11/8

ons 12/8

tor 13/8

fre 14/8

8.45 – 9.00		

morgonbön

morgonbön

morgonbön

morgonbön

9.00–9.45

Bibelförklaring:
”Messias och män
niskan”
(Jakobsbrevet, del 1)
Jakob Okkels

Bibelförklaring:
Bibelförklaring:
Bibelförklaring:
”Bön och uthållig
”Tro och gärningar” ”Förmaningarna”
(Jakobsbrevet, del 2) (Jakobsbrevet, del 3) het”
(Jakobsbrevet, del 4)
Jakob Okkels
Jakob Okkels
Jakob Okkels

kaffe

kaffe

kaffe
10.15–12.00

12.15 –12.30

kaffe

kaffe

”Var så till sinnes
C.O. Rosenius
Behövs jag i församsom Jesus Kristus var” – pionjär, publicist och lingen? Om olika upp(Fil 2)
predikant
gifter för lemmarna i
Kristi kropp
Johannes Hellberg
Rune Imberg
Bengt Birgersson

Lilla katekesen
”Samtal som överty
– historiskt, teologiskt gar?”
och pastoralt II
Om apologetik
Torbjörn Johansson

Mattias Lindström

middagsbön

middagsbön

middagsbön

middagsbön

middagsbön

lunch

lunch

lunch

lunch

lunch

14.00–16.00

Mission i fokus: Edin Paulus och hans vän Lilla katekesen – his
toriskt, teologiskt och
burgh 1910–2010 Timoteus.
pastoralt I
Torbjörn Johansson
Roland Gustafsson Bengt Birgersson

I öknen tillsammans
med Gud – om 5
Mos.
Rune Imberg

”Öga för öga, tand för
tand” Lag och etik i
GT
Johannes Hellberg

16.00

Avslutning

Avslutning

Avslutning
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