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Att gilla läget

P

å senare år har uttrycket att ”gilla läget” blivit ganska populärt. Det är omdiskuterat
om det härrör från militära sammanhang
eller om det har uppkommit någon annanstans.
Däremot råder det större samstämmighet om vad
uttrycket innebär:
Det handlar om att acceptera den befintliga situationen som den är, och göra det bästa möjliga
av den, vare sig man är nöjd eller (kanske oftare)
missnöjd med den.
Delvis liknar uttrycket alltså det gamla ordspråket: Det hjälper inte att gråta över spilld mjölk.
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Vi på Församlingsfakulteten har på senare tid verkligen blivit tvingade
”att gilla läget”!
Vår lokalsituation förändrades drastiskt i början av
året, vilket vi tagit upp i tidigare nummer av Hälsning. Planeringen för bygget av Västlänken gjorde
att det fanns ett slutdatum för oss i Johannebergs
landeri, nämligen 30 sept. 2016. Principiellt sett
hade vi gärna stannat kvar ett tag till, kanske ett år
eller två, men i och med att projektet rullar på fanns
det ingenting kvar att diskutera.
Det innebar också att vi tvingades ut på den
allmänna bostadsmarknaden, alltså att hitta ett
lämpligt bostadsobjekt att köpa. Att lyckas hitta en
passande lokal att hyra – med lämplig storlek och
utformning, i närheten av Göteborgs universitet,
vid rätt tidpunkt, dessutom till ett överkomligt pris
– bedömde både styrelse och personal som ganska
utsiktslöst, om vi alltså inte skulle snubbla över en
sådan lokal, vilket inte skedde.
I detta läge tvingades vi att ”gilla läget” eller, som
man förr skulle uttryckt det: att bita i det sura äpplet:
Inte nog med att vi måste flytta, dessutom behövde
vi hitta ett lämpligt objekt, som vi även hade råd
att köpa.

Guds ledning
På lite olika vägar ledde Gud oss till Ekmansgatan 3,
med det gamla namnet Villa Fischer. Ett antal personer var involverade i husköpet, inte minst styrelseledamöterna Per Bodemar och Britt-Marie Brax,
likaså utbildningssekreterare Bengt Birgersson. Styrelsen vände och vred på alla tänkbara stenar. Till sist
löste det sig med finansiering och bankkontakter.
Runt 1 maj var allting klart med besiktningar
(vi har fått huset granskat av fackmän, från källare

till tak, flera gånger), finansiering och kontraktsskrivning. Vi kände verkligen: Gud har lett oss från
Korsvägen till Ekmansgatan!
Nu, när nästan allt innanmäte (bokhyllor, böcker,
stolar, skrivbord, porslin o.s.v.) transporterats till
våra nya lokaler, kan man bara konstatera att
vi gillar läget!
Flyttningen blev mycket lyckad. Många personer
har varit involverade i den, vissa har gjort mycket
stora insatser för att göra i ordning de nya lokalerna
(t.ex. genom att fixa elsystem, internet och lampor,
montera bokhyllor) eller med transporterna (biblioteket har fraktats i mer än 1000 bärkassar, som alla
var numrerade…).
Det nya huset känns vackert, stabilt, funktionellt.
Vi har lättare att ta emot större grupper av studenter
och besökare än tidigare, vi har lättare att ordna
konferenser i huset och vårt nya kapell rymmer ännu
fler personer än det gamla gjorde…
Väldigt mycket har alltså blivit bättre än på det
gamla stället. Men inte nog med detta:

Vi gillar l ä g e t!
Från vårt hus kan vi genom fönstren höra glada
skratt när det är rast på Vasaskolan och ett antal
mellanstadieelever är ute och leker på skolgården.
Det är en påminnelse om att vårt arbete på FFG
gäller framtiden – vår kallelse är att utbilda präster,
teologer och lekmän som ska undervisa och fostra
de växande och kommande generationerna.
Varje morgon, innan jag svänger in på FFG:s
tomt, ser jag på håll Vasakyrkans torn, som påminner om de trogna kristna generationer som gått före
oss på trons väg. Många av dem som stödde vår
utbildningsstiftelse, ända från 1924, fromma män
och kvinnor, har samlats till gudstjänst söndag efter
söndag i den kyrkan. Skarorna var så stora att man i
Göteborg förr brukade skämta om ”Vasaloppet” på
söndag förmiddag.
Men innan jag når fram till Ekmansgatan skymtar
jag Götaplatsen och början (eller slutet) på Avenyn.
Alla göteborgare, och alla som besöker sta’n, kommer förr eller senare dit. Många associerar Götaplatsen med nöjen, demonstrationer, teater eller konserter. För mig är läget en påminnelse om Fakultetens
uppgift – att utrusta de människor som ska nå de
stora folkmassorna i Sverige med evangeliet!
Rune Imberg
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FRÅN SKRIFTEN

Davids lovsång

/ 1 Krönikeboken 16:7–36

T

exten ger en inblick i den lovsång som sjöngs
vid gudstjänsten. Bakgrunden är att Jerusalem har erövrats och i triumftåg förs Herrens
ark dit upp och får sin plats i ett av David uppslaget
tält. Så firas gudstjänst, där brännoffer och tackoffer
bärs fram och folket välsignas i Herrens namn.

Lovsång i Skriften
Hela Bibeln är full av lovsång till HERREN Gud!
Honom tillkommer lov, pris och ära för alla hans
välgärningar. Människorna, änglarna och skapelsen
är de som utövar denna lovsång.
Människan skapades till att prisa och ära Gud.
Så var det tänkt och så var också fallet i historiens
gryning. Genom syndafallets tragedi har dessvärre
lovsången upphört i människors hjärtan och liv.
Psaltaren uppmanar till lovsång – den är ett faktum: Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Ja,
det är ljuvligt, lovsång tillkommer oss (Ps 147:1). Liten
och stor, fattig och rik – alla bör lova och prisa Herren,
Skaparen, Uppehållaren, Frälsaren och Hjälparen!
Änglarna, den himmelska härskaran, lovar Gud:
Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför
hans befallning, så snart ni hör ljudet av hans befallning.
Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som
uträttar hans vilja (Ps 103:20–21). Detta beskrivs i Jes
6, där serafer står omkring Herrens tron. Den ene ropade till den andra: Helig, helig, helig är Herren Sebaot;
hela jorden är full av hans härlighet. När Jesus Guds
Son föddes, lovade hela den himmelska härskaran
Gud: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden, till
människor hans välbehag!
Även skapelsen – hela naturen, sol, måne, himmel,
jord, berg, träd, havet och allt som rör sig däri, djur,
fåglar, storm och snö – allt skall prisa Skaparen för
hans storhet och makt! Himmelen och jorden skall
lova honom, havet och allt som rör sig däri (Ps 69:35).
Vad är grunden och innehållet för lovprisningen?
Gud äras och prisas för sina stora och väldiga gärningar. Det är framförallt två teman som lovsången
kretsar kring: skapelsen och frälsningen.
• Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över
hela jorden, du som har satt ditt majestät på himlen!
(Ps 8:1)
• Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen! (Ps 118:1)

Lovprisningen hör hemma i såväl det personliga livet
som i församlingen.
I det enskilda, personliga livet finns det stor anledning till att lovprisa, tacka och tillbe Herren Gud. I
Martin Luthers förklaring till den första trosartikeln
har han på ett förnämligt sätt gett uttryck för detta
– efter att ha redogjort för alla goda gåvor som Gud,
min Fader, gett mig: ... för vilket jag är skyldig att tacka
och lova, lyda och tjäna honom!
I församlingslivet ges en ingående beskrivning av
lovsången. I den israelitiska gudstjänsten hade sången
och musiken stor plats: Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov, tacka honom, lova hans
namn! (Ps 100:4). Med musikinstrument förstärktes
lovsången till välbehag för Herren. Både sträng- och
blåsinstrument förekom. Slaginstrument fanns också
med. Kung Davids insats fick stor betydelse för sångoch musiklivet. Han insatte inte mindre än 4 000
leviter till att lovsjunga Herren med instrument.
I NT var de första kristna präglade av lovsång. Lukasevangeliet avslutas med orden – beskrivningen av
Jesu lärjungar, efter Jesu himmelsfärd: Då tillbad de
honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.
Och de var alltid i helgedomen och prisade Gud (24:53).
I Hebr 13:15 läser vi: Låt oss därför genom honom
(d.v.s. Kristus) alltid frambära lovets offer till Gud, det
är en frukt ifrån läppar som bekänner hans namn.
I Kol 3:16 står det: Låt Kristi ord bo hos er i rikt mått
och med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra
med psalmer, hymner och andliga visor och sjung med
tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och i Ef 5:19: ... och
tala till varandra i psalmer, hymner och andliga visor
och sjung och spela för Herren i era hjärtan.

Den himmelska lovsången
I den himmelska församlingen finns en ständig lovsång till Gud och Lammet. Den brusar som dånet av
stora vatten: Från himmelen hörde jag en röst likt bruset
av stora vatten och dånet av ett mäktigt åskdunder, och
det ljud jag hörde var som när harpospelare spelar på
sina harpor. De sjunger en ny sång inför tronen ... (Upp
14:2–3).
Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör
vår Gud och Lammet (Upp 19:1).
Roland Gustafsson
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Davids
lovsångsmanual
Tillbaka till vår
text! Herren är
i händelsernas
centrum. Hans
attribut beprisas och
lovsjungs. Några
tänkvärda axplock:
• Tacka Herren,
åkalla hans namn
• Sjung till Hans ära
• Beröm er av hans
heliga namn
• Fråga efter Herren
och hans makt
• Stor är Herren och
högtlovad
• Ge ära åt Herren
• Tacka Herren, ty
han är god
• Lovad vare Herren, Israels Gud,
från evighet till
evighet!

nr 5/2015

24 år i stiftelsens tjänst!
Bengt Birgersson avslutade den 30 september 2015 sin tjänstgöring i Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse.
Ända sedan 1991, alltså i 24 år, har han innehaft en rad olika tjänster inom vår organisationen – först som
styrelseordförande i det som då kallades Prästgymnasiet, därefter ett antal år som rektor på L M Engströms
gymnasium (som 1993 efterträdde Prästgymnasiet) och några år som föreståndare på den nystartade
Församlingsfakulteten. På senare år har han främst arbetat som utbildningssekreterare i PIBUS samtidigt som han
varit kaplan och lärare i praktisk teologi på FFG. I samband med att Bengt nu går i pension har Hälsning gjort en
intervju med honom, där han blickar tillbaka på nästan ett kvarts sekels tjänstgöring inom vår organisation.

V

ar och när är Du född?
Mina halländska föräldrar,
Gustav och Ebba Birgersson,
bodde sina första år som gifta i Götene,
mellan Skara och Mariestad. Där föddes jag året efter andra världskrigets slut.
Året därpå föddes min syster Stina. Min
bror Lars föddes när vi efter några år hade
flyttat ner till Hindås utanför Göteborg.
I Götene lilla medeltidskyrka döptes
jag på Påskdagen 1946, tre veckor gammal. Mina föräldrar bar med sig ett arv
av halländsk gammalkyrklighet, om än i
lite olika tappning, ett arv som de på olika
sätt lämnade över till sina barn. Mitt första minne av kyrkan är när jag som treåring sitter med mina föräldrar på läktaren
i Götene kyrka. Jag ser mig själv sittande
bredvid organisten Gustaf Unde, som
tog mig och min syster under sina vingar
medan han spelade! Och delade med sig
av sina Eucalypthuspastiller. Att vara i
kyrkan blev aldrig tråkigt för mig. Och
jag har firat söndaglig gudstjänst i hela
mitt liv, så långt jag kan minnas.
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Hur kom Du in i kyrkans
sammanhang... konfirmation,
prästvigning? Viktiga andliga
upplevelser i barndom, ungdom,
studenttid? Viktiga förebilder?
Mina föräldrar var aktivt lekfolk i kyrkan, min pappa i kyrkans sång, som
körsångare, solist, försångare (som man
hade i Göteborg förr), och senare engagerad i kyrkorådsarbete. Min mamma
var söndagsskollärare, först i i Hindås,
sedan i Kortetala, dit vi flyttade 1957.
Jag minns, när jag som 9-åring, som
just hade börjat ta pianolektioner, av
min mamma sattes på pianopallen i
hennes ”lillklass” för att spela ”Tryggare kan ingen vara ...” och andra
sånger med hennes söndagsskolbarn.
Mitt arbete i gudstjänst och i kyrkans
pedagogiska arbete började redan här.
Konfirmationstiden sommaren 1960
med 36 ungdomar från Kortetala och
Utby under Torgny Erlings fasta ledning betydde mycket. Men det var
min andra nattvardsgång som blev den
som jag minns bäst, någon vecka efter
konfirmationen. Det var Kristi Förklarings dag, och jag gick till nattvarden
för första gången själv. Det var i mina
farföräldrars kyrka, Frillesås, där min
farmor satt långt fram i vänsterpartiet,
kvinnornas sida, och min farfar långt
bak på männens sida. Jag minns, när
jag en kväll satt i min farmors sovrum
i den gamla släktgården, och hon lade
sin hand på mig och sade: ”Bengt, det
är så gott att ha en Frälsare!” De orden
har jag inte glömt. På gården bodde
även min farbror med sin familj, och
han betydde också mycket för mig med
sin fasta, frimodiga och glada tro, som
också betydde mycket i hem och församling.
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Vid 15 års ålder befann jag mig i framtidsfrågor. Skulle jag bli organist, pilot,
sjökapten, kemilärare eller ...? När min
mamma en dag sade: ”Bengt, ska du inte
bli präst?” slog det ner i mig med en sådan kraft, att jag vare sig kunde eller ville
komma ifrån det. Och jag visste att jag
skulle börja gymnasieutbildning med
inriktning mot teologistudier. Då kom
frågan: ska jag börja på Prästgymnasiet?
Det fanns som en möjlighet för mig.
Men en nära vän till familjen, en präst
som tagit studenten på Prästgymnasiet,
avrådde. Han menade att miljön var för
instängd. Och så hamnade jag på latinlinjens helklassiska gren med grekiska
på Vasa läroverk (numera Schillerska
gymnasiet).
I slutet av augusti 1966 kom jag till
Uppsala. Jag minns den första kvällen,
hur jag gick till Domkyrkan och in i ett
av sidokapellen för mig själv. Där bad
jag: ”Herre gör mig till en riktig präst!”
Jag hade fått lära känna flera mycket
goda präster. En av dem var Gustav
Börjesson, som betydde mycket i vår
familj. Och flera andra. Men det var i
en tid, när Kyrkan i Sverige hade börjat
sin väldiga sekulariseringsprocess och
somliga präster gjorde sig kända för sina
bibelkritiska och liberala hållningar.
Under mina studieår, där dogmhistorien
och grekiskan var mina roligaste ämnen,
så betydde Bo Giertz mycket, som min
viktigaste bredvidläsning. När vi ett par
år tidigare i Kyrkans Ungdom i Kortedala hade haft besök av biskop Giertz – tre
år efter den första vigningen av kvinnliga
präster – hade vi i en frågestund ställt
frågan till honom: ”Varför är biskopen
emot vigningen av kvinnor till präster?
”På det gav han bara det korta svaret:
”Därför att det är emot Guds ord! Nästa

fråga!” Det gjorde intryck, åtminstone bl.a. med ansvar för ungdomsarbetet.
på några av oss.
Samtidigt var jag engagerad i Kyrkliga
förbundets olika styrelser och olika verkHur ser Din familj ut – fru, barn,
samheter. Hösten 1991 fick jag frågan av
barnbarn?
styrelsen om jag kunde tänka mig att bli
När jag 1972 mötte min blivande fru ordförande i en nytillsatt styrelse för den
blev det en stor förändring i mitt liv. gamla Prästgymnasie-organisationen,
som var en underavdelning till Kyrkliga
Förbundet. När jag svarade ”ja” på den
frågan, blev det inledningen till en spännande, ofta mycket smärtsam men också
uppmuntrande resa.
Vilka uppgifter har Du haft inom
Pibus?
Många och skiftande uppgifter har jag
haft, från ordförandeskap i styrelsen till
styrelsens tjänsteman som utbildningssekreterare. Från rektor under åtta läsår
på gymnasiet och föreståndare för Församlingsfakulteten till lärare i praktisk
teologi. En viktig del har hela tiden varit
kontaktarbetet, både i Sverige, Norden
och internationellt.
Maria hade just återvänt från ett år i
staten Washington i nordvästra U.S.A.,
ett år som inneburit stora förändringar
för henne, framför allt att hon blivit en
kristen. Hon och jag har nu i över 40
år hört samman. Och Herren har varit
mycket god, bl.a. på det sättet att han
gett oss fem pojkar och fem flickor. Av
dessa finns nu bara den yngste hemma,
och går på L M Engströms gymnasium.
De övriga finns från Tromsø i norr till
Oxford i sydväst. Tillsammans med
ingifta och barnbarn är vi i nuläget 34
personer. Att ha en sådan stor familj är
på en gång ett stort tacksägelseämne och
ger många anledningar till bön.

Några särskilda utmaningar Du mött
under Dina år här?
I den omvandling från det lilla Prästgymnasiet till en ganska stor organisation med många inblandade människor,
så har det funnits många svårigheter.
Gud utmanar oss aldrig! Men han kallar
oss att söka honom i svårigheterna. Min
egen bristande tro och min otålighet har
varit ett allvarligt hinder – och trots det
har Gud handlat.

Några speciella minnen Du vill
dela med Dig av under din tid på
gymnasiet / FFG?
Mina 24 år i stiftelsens tjänst rymmer
många minnen av egna tillkortakommanden och av Guds under, av trofasta
När började Du arbeta inom
människor och av somligas reaktioner.
PIBUS? Och vad jobbade Du med
Men det som står främst för mig är nog
mötet med villiga medarbetare och av
dessförinnan?
Från 1984 till 1992 var jag komminis- tacksamma elever på gymnasiet och
ter i S:t Pauli församling i Göteborg, teologistudenter. När ungdomar, som

utsatts för regelrätt mobbning i grundskolan, gick omkring på gymnasiet och
strålade med hela ansiktet och kunde
säga efter tre år: ”detta är underbart”, då
blev jag glad. När man ser unga män och
kvinnor efter några år på Församlingsfakulteten gå ut i tjänst med ett förnyat
förtroende för Guds ord, då vet jag, att
arbetet inte varit meningslöst.
Vilka tror Du är Guds planer för
Sverige / kristenheten i Sverige?
Det vet jag naturligtvis inte. Jag tror inte
att det blir en lätt tid framöver. Folkomflyttningar ritar om den demografiska
kartan. Sekulariseringen kombinerad
med ökad islamisering på många håll i
Europa ställer Guds folk inför nya svårigheter. Den Romersk-katolska kyrkan har
säkert också flyttat fram sina positioner
radikalt eftersom många fallit för frestelsen att konvertera. Hur det då kommer att se ut i Sverige om 30 år, det vet
ingen av oss. Men evangeliet kommer
fortsatt att vara ”Guds kraft till frälsning
för var och en som tror”, vilket betyder,
att kallelsen att förkunna evangelium och
bygga församlingar i reformatorisk anda
kvarstår, och därmed kvarstår behovet att
utrusta dem som förstår hur det går till att
föra människor till en frälsande tro.
Vilka är Dina egna planer för
framtiden?
Jag vill ta en dag i sänder, och så länge jag
har hälsa och krafter finnas med som en
pastor i Guds församlings arbete. Men
jag vill också gärna i vårt hus och trädgård i Backa tillsammans med min fru
hålla ett öppet hem, både för vänner och
för våra många barn och deras familjer.
Det finns en hel del som jag har försummat under åren i PIBUS när det gäller
min familj. Men i syndernas förlåtelse
finns det mycket att göra. Jag har också
många grannar som inte känner Jesus.
Rune Imberg

Avskedsföreläsning av Bengt Birgersson på Församlingsfakulteten 17 oktober kl. 16.00.
Kaffeservering. Anmälan görs till expeditionen senast 13/10.
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Församlingsfakulteten inbjuder till bibelkonferens 13–14 november

Dop, nattvard och kristologi:
Himmelskt och jordiskt samtidigt
Fredag 13 november

Lördag 14 november

9.00–10.15

8.30–9.30

Seminarium I

10.45–12.00 Seminarium II
Lunch på egen hand
13.30–14.30 Water, Word, and Spirit:
Baptism and Baptismal Life
in the Reformation Era, Dr
Jonathan Trigg, London.
15.00–16.00 Johannes och gnosticismen
– med särskild hänsyn till
ande/materia-frågan, Docent
Rune Söderlund, Lund.
16.15–17.15 The Lord’s Supper in
Contemporary Theology:
Coherence or Separation of
Word and Spirit? Rev. John
Pless, Concordia Theological
Seminary, Ft Wayne, USA.

Paul’s Baptismal Teaching: Where the Heavenly and Earthly Converge, Dr
Samuli Siikavirta, Helsingsfors.

10.00–11.00 Kristus – sann människa och sann Gud på samma gång: De kristologiska
stridigheterna på 400-talet, Prof. Gunnar af Hällström, Åbo.
11.15–12.15 Det rena förnuftets rakkniv eller egenskapernas ringdans som nyckel till att
känna verkligheten, Rektor Fredrik Sidenvall, Göteborg.
Lunch på egen hand
13.30–14.30 Den lutherska nattvardsläran i dess förhållande till romersk-katolsk och
reformert uppfattning, Docent Rune Söderlund, Lund.
14.45–15.45: Är ”är” ”är” – fortfarande? Den moderna exegetiken och frågan
om Kristi kroppsliga närvaro i nattvarden, TD Daniel Johansson,
Församlingsfakulteten.
16.00

Invigning av Församlingsfakultetens nya lokaler, PIBUS ordf. Per Bodemar
Teologi i nya rum, TD Torbjörn Johansson, rektor vid Församlingsfakulteten
Kaffe och tårta

17.00

Slut

Nedan följeer en presentation av några av konferensens föreläsare
Gunnar af Hällström
Född 1950 i Åbo. Teologiska
och humanistiska studier vid
Helsingfors Universitet ända
till doktorsgrad i teologi 1984.
Doktorsavhandling: Fides simpliciorum
according to Origen of Alexandria.
Docent vid Helsingfors och Åbo Universitet samt vid Åbo Akademi. För
närvarande professor i systematisk
teologi, företrädesvis dogmatik, vid
Åbo Akademi. Före detta föreståndare
för Finska institutet i Aten 1993–1995
och prof. i systematisk teologi vid Joensuu universitet 1995–2007. Gift, två
vuxna barn och två barnbarn. Intressen:
körsång och skärgårdsnavigering.

John T. Pless
Född 1953. Professor i Fort Wayne (pastoral ministry and
missions). Arbetar också som gästföreläsare vid Lutheran
Theological Seminary i Pretoria (Sydafrika). Studerat vid
Texas Lutheran College, Sequin, Texas (BA) och vid Trinity Lutheran Seminary, Columbus, Ohio (MDiv). Fungerat som
församlingspräst i flera år. Har skrivit åtskilliga böcker och viktiga
artiklar, bl.a. Martin Luther: Preacher of the Cross-A Study in Luther’s Pastoral Theology, Mercy at Life’s End, Handling the Word
of Truth: Law and Gospel in the Church Today, A Small Catechism
on Human Life, Word: God Speaks to Us, Confession: God Gives
Us Truth och Luther on the Care for the Sick and the Dying. Tillsammans med M. Harrison redigerat Women Pastors? The Ordination of Women in Biblical Lutheran Perspective. Medarbetare
i Logia: A Journal of Lutheran Theology och Lutheran Quarterly.
Många internationella kontakter, inte minst med Luther Academy
på Madagaskar.

Samuli Siikavirta
Född 1985.
Doktor i nytestamentlig
exegetik (PhD).
Disputerade i Cambridge på avhandlingen
Baptism and Cognition
in Romans 6–8: Paul’s
Ethics beyond ‘Indicative’ and ‘Imperative’.
Avhandlingen kommer
ut i Tyskland (WUNT 2
series). Prästvigd 2014,
arbetar som präst i det
finska missionsstiftet.

Invigning av Fakultetens nya lokaler!
I samband med Församlingsfakultetens årliga bibelkonferens inbjuds alla
intresserade, särskilt understödjare och vänner, till invigning av våra nya lokaler.
Per Bodemar, ordföranden för stiftelsen som driver Fakulteten, Peter Isaac Béens
utbildningsstiftelse, förrättar invigningen lördagen den 14 november kl. 16.00
(programmet för konferensen börjar redan kl. 8.30 på lördagen). Rektorn vid
Församlingsfakulteten, Torbjörn Johansson, talar därefter om ”Teologi i nya rum”
innan avslutande festligheter med kaffe och tårta tar vid. Varmt välkommen till
bibelkonferensens båda dagar, inte minst lördagen med dess invigning!
Ingen föranmälan nödvändig.

Invigning lördagen den 14 november 2015
(i samband med Bibelkonferensen)
16.00

17.00

Invigning av Församlingsfakultetens nya lokaler, PIBUS ordf. Per Bodemar
”Teologi i nya rum”, TD Torbjörn Johansson, rektor vid Fakulteten
Kaffe och tårta
Slut
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Kalender
Oktober
17
Bengt Birgersson avskedsföreläsning kl. 16.00, anmälan senast 13 oktober
November
7
Lördagsundervisning: Dopet i Nya testamentet
13–14 Bibelkonferens: Dop, nattvard och kristologi: himmelskt och jordiskt samtidigt
14
Invigning av Församlingsfakultetens nya hus
16–21 Intensivkurs (STM): Baptism and Lutheran Catechesis
December
12
Lördagsundervisning: Dopets kontroversfrågor
Februari
26
Inspirationsdag med panelsamtal om församlingsplantering i vår tid
27
Fakultetens dag: Kyrkan: triumferande i himlen och stridande på jorden – samtidigt
29–5/3 STM-kurs: Justification

Fakultetens dag 27
februari 2016

Kyrkan: triumferande i himlen
och stridande på jorden –
samtidigt.
Dagen handlar om de förföljda kristna.
Medverkar gör bl.a. Svante Lundgren
som talar över ämnet Att fly eller att dö
(om de kristnas situation i Mellanöstern)
och Rune Imberg om varför kristendomen försvann ifrån Nordafrika, och vilka
lärdomar vi kristna idag kan dra av detta.
Mer information i kommande nummer av
Hälsning.

Församlingsplantering! 26 februari 2016

Inspirationsdag med panelsamtal om församlingsplantering i vår tid
Fredagen den 26 februari inbjuder Församlingsfakulteten till inspirationsdag om församlingsplantering. Under förmiddagen delar fyra talare,
med lite olika bakgrund, erfarenheter från arbete med församlingsplantering, vilket följs upp med panelsamtal under eftermiddagen.
Medverkar gör:
• Magnus Persson, pastor för församlingen United och församlingsplanterare i Malmö
• Martin Alexandersson, församlingsplanterare i Göteborg och ledare för det församlingsgrundande nätverket inom EFS
• Håkan Sunnliden, komminister i Värnamo (Svenska kyrkan) och grundare av Cellkyrkan
• Jari Kekäle, präst och familjeterapeut i Helsingfors och en av visionärerna bakom etableringen av 36 koinonior i evangelisk-lutherska
missionsstiftet i Finland
För mer information om program och anmälan, se hemsidan.
ANNONS

GRÖNVALL & PARTNERS
ADVOKATBYRÅ
rätt råd i rätt tid!
ADVOKAT ANDREAS STENKAR KARLGREN
www.gronvallpartners.se
0418-168 65 Landskrona

ANNONS

Nabeel Qureshi

Peter Bexell

Jag sökte Allah
och fann Jesus

Kyrkornas mysterium

En hängiven muslim möter
kristen tro. Boken ger en unik
inblick i hur det är att växa upp
som muslim i västvärlden, hur
många muslimer tänker och
känner både kring sin egen
tro och kring den emellanåt
anstötliga kristna tron. Ett
vittnesbörd för att bättre
kunna förstå och bemöta sina
muslimska vänner och bekanta.
CredoAkademin, hft 383 sid,
239:-

Tid – Rum – Liv – Gudstjänst.
I det svenska kulturarvet är
kyrkorna den största gruppen
byggnader, de är från tio olika
århundraden, och de ser olika ut.
Ändå går varenda en att känna
igen som kyrka. De har också haft
samma funktion hela tiden: de är inte bara byggnader utan
rum anordnade för gudstjänst. Läsaren får hjälp att hitta
»århundrades-ringar« i kyrkorummet som kan knyta vår tid
till gångna tiders församlingsliv, och lära känna både vanligt
folks andliga erfarenheter och de teologiska distinktioner
som församlingspräst och kyrkoledning formulerat.

Beställ böckerna från:
Din Bok
Västra Hamng 21,
Göteborg
031-13 63 50
www.din-bok.se

Artos, inb 232 sid, 239:-
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Posttidning B
Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning återsänds tidningen
med uppgift om nya adressen

Fyrklövern
Fyra fördjupningsserier För Frimodighet!

Då söktrycket på vår kvällsbibelskola var mycket högt tvingades vi säga nej till många intresserade
– både sådana som inte varit i kontakt med oss sedan tidigare och mångåriga understödjare.
Vi kunde inte förutse intresset, men vi kan agera utifrån uppkommen situation och vill härmed
inbjuda till Fyrklövern – Fyra Fördjupningsserier För Frimodighet! Anmäl dig till en eller flera
fyrklövrar senast en vecka före respektive klöver till expeditionen, info@ffg.se eller 031-778 35 40

Fyrklöver nr 1:
Gud och människan

Obs! Tisdagar kl. 18.00–20.30
10/11: Skapelseverket: för människans
välmående – del 1, Timo Laato
17/11: Skapelseverket: för människans
välmående – del 2, Timo Laato
24/11: Fri och bunden – del 1,
Torbjörn Johansson
1/12: Fri och bunden – del 2,
Torbjörn Johansson

Fyrklöver nr 2:
Gud i historia och samtid
Måndagar kl. 18.00–20.30

18/1: Gud i GT:s krig? Rune Imberg

Fyrklöver nr 3:
Det heliga landet – del 1
Måndagar kl. 18.00–20.30
4/4:

Exodus – ett folk i vardande, Johannes Hellberg

25/1: Gud i korstågen? Rune Imberg

11/4: Samuelsböckerna – kungariket Israel,
Johannes Hellberg

1/2: Gud i Auschwitz? Rune Imberg

18/4: De judiska högtiderna, Johannes Hellberg

8/2: Gud i islam? Rune Imberg

25/4: Det heliga landet på Jesu tid,
Daniel Johansson

Fyrklöver nr 4:
Det heliga landet – del 2
Måndagar kl. 18.00–20.30

2/5: ”Det femte evangeliet”:
om Israel som arkeologiskt
vittnesbörd, Daniel Johansson
9/5: Kristendomens judiska rötter,
Timo Laato
16/5: Israel 1948–2016, Rune Imberg
12–19/6: Möjlighet att följa med på
resa till Israel (se särskild information)

