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Hälsning

AKADEMISKT 
SAMARBETE

Församlingsfakulteten kommer från och med hösten 2019 att inleda ett 
akademiskt samarbete med Fjellhaug Internasjonale Højskole, Oslo (FIH).

Samarbetet innebär:
– Församlingsfakultetens studenter skrivs in som distansstuderande vid Fjellhaug. 

– Studenterna kommer att följa de kursplaner som används på Fjellhaug. FIH kommer även 
att utföra all examination.

– Denna norska högskoleutbildning kommer ungefär att motsvara den TU-utbildning som 
FFG gett sedan år 2000.

– Som erkänd teologisk högskola i Norge utfärdar Fjellhaug ackrediterade högskolepoäng 
och efter avslutade studier en högskoleexamen (bachelor). 

– För blivande religionslärare erbjuds en särskild 1-årig högskolekurskurs med särskild 
inriktning på religionsvetenskap och livsåskådning.

Se vidare ledaren på s. 2, s. 6, FFG:s hemsida och kommande nummer av Hälsning.
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LEDARE

Nytt samarbete med Fjellhaug 
Internasjonale Højskole

Församlingsfakulteten firar 25-årsjubileum i 
höst. Vid en tillbakablick kan några tydliga 
milstolpar urskiljas. En sådan milstolpe var 

när FFG gick från att ge kompletterande teologiska 
föreläsningar för studenter vid Göteborgs Universitet 
till att ge en egen heltidsutbildning. Det steget togs 
2000 då Teologisk Utbildning för Kyrka och samhälle 
(TU) startade. Nu står FFG inför en ny milstolpe 
då ett nytt akademiskt samarbete med Fjellhaug In-
ternasjonale Højskole (FIH) i Oslo 
inleds. Samarbetets formella kon-
struktion är skildrad på föregående 
sida. Ur en aspekt är detta ett stort 
steg som innebär att studierna leder 
till en norskt ackrediterad bachelor (3 
års heltidsstudier). Förhoppningen är 
att detta steg ska leda till större grup-
per av studenter då examen ger nya 
möjligheter för den som vill arbeta i 
kyrka, mission och skola. 

Det nya samarbetet är samtidigt 
en naturlig utveckling av verksamhe-
ten på FFG. Den nuvarande teolo-
giska heltidsutbildningen har drivits 
i snart 20 år. Med intag vartannat år 
är det nu den 10:e kullen av studen-
ter som studerar på FFG. Utbild-
ningen har kontinuerligt utvecklats, kursplaner har 
förändrats och litteratur har bytts ut genom åren. 
Med det nya upplägget kommer undervisningen 
i Göteborg att ske utifrån FIH:s kursplaner. Det 
blir i stor utsträckning FFG:s lärare som undervisar 
medan examinationen utförs av FIH. Vi tror att det 
kommer att bli ett berikande samarbete mellan två 
utbildningskulturer som har var och en har sin egen 
prägel men som likväl i hög grad liknar varandra.

Hälsning är utgiven av
Församlingsfakulteten
Ekmansgatan 3 
411 32 Göteborg
Tel: 031-778 35 40 
E-post: info@ffg.se 
Hemsida: www.ffg.se
PlusGiro: 6 40 60-7
BankGiro: 622-5387

Ansvarig utgivare: 
Torbjörn Johansson 
Redaktion: 
Rune Imberg (red.), 
Marie Persson (red.sekr.)
Jakob Appell

Sett i ett större nordiskt perspektiv är det steg 
som nu tas en vidareutveckling av ett samarbete 
som påbörjades för snart 20 år sedan. Sedan 1999 
pågår ett samarbete mellan flera nordiska teologiska 
institutioner, där bl.a. Dansk Bibel-Institut (Köpen-
hamn), Fjellhaug och Församlingsfakulteten ingår. 
Under regelbundna konferenser har många förbin-
delser mellan institutionernas lärare uppstått. En 
gemensam nämnare som motiverade samarbetet var 

att institutionerna ville bedriva högre 
teologisk utbildning på biblisk och 
evangelisk-luthersk grund. En annan 
gemensam nämnare var att ingen av 
institutionerna hade statlig ackredi-
tering när samarbetet började. Sedan 
dess har mycket hänt vad gäller ackre-
diteringen, inte minst för Fjellhaug. 
De har inte bara fått en bachelor (3 
år) statligt ackrediterad, utan även 
en master (5 år). Dansk Bibel Institut 
har sedan några år tillbaka ingått ett 
djupare organisatoriskt samarbete 
med FIH och det finns nu en dansk 
avdelning av FIH. På den axel som 
så har skapats mellan Oslo och Kö-
penhamn kan alltså nu FFG ansluta, 
om än i lösare organisatorisk form. 

Församlingsfakultetens samarbete med Fjellhaug 
Internasjonale Højskole är något nytt men det är en 
lång process som ligger bakom det steg som nu tas. 

”Visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din san-
ning” (Ps 86:11). 

Torbjörn Johansson
rektor

FRÅN SKRIFTEN

Skriften talar ofta om herdar. Det börjar i 
Bibelns första bok, med Abel (1 Mos 4:2), 
och slutar i den sista med Lammet (Upp 

7:17; 14:4). Däremellan har föraktade arbetare, upp-
höjda ledare och kungar, den kristna församlingens 
ledare och Gud själv kallats för ”herde”. Flera av Bi-
belns mest kända personer var herdar: Abraham, Isak, 
Jakob, Jakobs tolv söner, Moses och David. Det är 
därför inte så konstigt att herdetemat går som en röd 
tråd genom Skriften.

Gamla testamentet använder bilden på ett varie-
rat sätt, men användningen kan delas in i tre olika 
kategorier. Först, precis som på många andra håll i 
den antika världen, används titeln om kungen och 
folkets ledare för att beskriva deras regering. Israels 
stamhövdingar tilltalar David och citerar vad Gud 
sagt: ”Du skall vara herde för mitt folk Israel, ja, 
du skall vara furste över Israel” (2 Sam 5:2). När 
herdetiteln används på detta sätt ligger fokus på hur 
ledare regerar folket och den har ibland till och med 
en militär dimension. 

För det andra används herdebilden om Israels 
Gud. Gud framställs dels som ägare till fåren (t.ex. 
Jer 23:1–4), dels som herde som för sin får i bet (t.ex. 
Mika 7:14). En del ställen beskriver Gud som herden 
som samlar sin förskingrade hjord (Hes 34:12–13), 
medan andra lyfter fram Gud som den omsorgsfulle 
herden (Jes 40:11). Gud kan bli åkallad som hela Isra-
els herde (Ps 80:2), men individen kan också vända sig 
till honom som sin herde (Ps 23). I alla dessa texter är 
det omsorgsaspekten som dominerar. Folket är ”fåren 
som står under hans vård” (Ps 95:7).

För det tredje framställer en mindre grupp texter 
löften om kommande trofasta herdar (Jer 23:4) eller 
en särskild herde, en Davidsättling (Hes 34:23–24; 
Mika 5:3–4) som ska regera folket i rättfärdighet.

En särskilt viktig herdetext finner vi i Hesekiel 34. 
Herren anklagar där Israels herdar för att ha struntat 
i hjorden och istället för att visa omsorg ha skott sig 
på den. Herren lovar att själv ingripa: ”Jag ska själv 
söka upp mina får och ta mig an dem” (v. 11). ”Jag 
ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig... 
de förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska 
jag föra tillbaka” (v. 15–16). Efter att flera gånger ha 
understrukit att han själv ska komma, lovar Herren 
också att han ska låta en herde uppstå, ”nämligen 

”Ty han är vår Gud och vi är folket 
i hans hjord, fåren som står under 
hans vård.” Ps 95:7

min tjänare David” (v. 23). Frågan är hur man ska 
få ihop det här? Ska Herren själv komma eller ska en 
ny David komma, eller båda?

Nya testamentet ger oss den överraskande lös-
ningen på problemet. I Nya testamentet används 
herdetiteln inte om Gud Fader. Förutom några en-
staka hänvisningar till ”riktiga” herdar används den 
enbart om Jesus och församlingarnas ledare. Löftet 
om Guds eget kommande som herde och den nye 
David uppfylls av en person: Jesus Kristus. Han 
är både den gudomlige herden om vilken David 
skaldar: ”Herren är min herde” och Davidsherden 
förenad i en person. Det är han som söker upp de 
förlorade (Matt 15:24), som för folket till gröna 
ängar vid vatten där de får mat i överflöd (jfr Mark 
6:30–44 med Ps 23), och det är han som är den 
gode herden som ger sitt liv för fåren (Joh 10). Och 
liksom Israels Gud sände jordiska herdar att ta hand 
om sitt folk under gammaltestamentlig tid sänder 
nu överherden Kristus herdar att ta hand om sin 
hjord (1 Pet 5:2–4; Apg 20:28).

Men Jesu roll som herde är inte begränsad till den 
här tillvaron. I evigheten kommer han att fortsätta 
att uppfylla den 23 Psalmen. Herden som också är 
ett lamm (sic!) ska fortsätta att föra de saliga till livets 
vattenkällor (Upp 7:17; Ps 23:2).

 
Daniel Johansson

Och liksom 
Israels Gud 
sände jor-
diska herdar 
att ta hand om 
sitt folk under 
gammaltes-
tamentlig tid 
sänder nu 
överherden 
Kristus her-
dar att ta hand 
om sin hjord

Vi tror att det 
kommer att bli 
ett berikande 
samarbete 
mellan två 
utbildningskulturer 
som har var sin 
egen prägel men 
som i hög grad 
liknar varandra.

Se även info s. 6
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P å första våningen innehåller ett par av rum-
men massor med böcker. Paradrummet, det 
med kakelugn, har väggfasta bokhyllor från 

golv till tak, cirka tre meter höga, där kyrkohistoria, 
religionshistoria och missionshistoria får samsas i ett 
rum, medan systematisk teologi och praktisk teologi 
får dela på ett annat.

På andra våningen fylls vägg efter vägg i tre rum 
med böcker som behandlar Bibeln och bibellitte-
ratur på diverse språk. Till de tyngsta böckerna (i 
dubbel mening!) hör de två banden med Luthers 
tyska helbibel från 1534 i en mycket vacker faksimil-
utgåva.

På tredje våningen är ett antal väggar täckta med 
uppslagsböcker, nyförvärv och böcker som är på 
”vandring i huset” (d.v.s. väntar på att få en perma-
nent parkering någon annan stans). För att inte tala 
om lärarrummen…

Detta är vad våra besökare ser.
Men alla vi som har nycklar vet om att det även 

finns några tusen böcker i den ena källaren; där 
handlar det framför allt om nya böcker och små-
skrifter. Och i den andra källaren, vårt bombsäkra 
valv – där finns oräkneliga förråd av magasinerade 
eller osorterade böcker.

Hur reder man ut alla dessa böcker (varav ca 
20.000 är katalogiserade och andra väntar på att 
läggas in i våra register) – om man bara har en bib-
liotekarie (Kiki Pettersson) som dessutom endast 
jobbar deltid, 20 %.

Man kallar in frivilliga medarbetare!

Rune Mårtensson – berätta något om vad du gör!
Jag började läsa på Församlingsfakulteten hösten 
2014, TU-kursen, i samband med att jag gick i pen-
sion från Telia. 

Ett par år senare, hösten 2016, frågade den då-
varande bibliotekarien, Johannes Hellberg, om jag 
kunde hjälpa till på frivillig basis. Jag tyckte det lät 
intressant, så jag svarade ja.

Vilka arbetsuppgifter har du rent konkret?
Jag tar hand om både gamla och nyinkomna böcker 
och ger alla en klassifikation enligt det system som 

Frivilligresurser på 
Församlingsfakulteten
Alla som har besökt Församlingsfakultetens härliga lokaler på Ekmansgatan 3 i Lorensbergs 
villastad i Göteborg, dit vi flyttade våren 2015, är nog ense om en sak: Böcker – böcker – böcker. 
Det finns böcker nästan överallt!

biblioteken i Sverige håller på att gå över till, alltså 
Dewey-systemet. För Fakultetens del började vi gå 
över till detta 2015 och vi får väl hålla på några år 
till. Dessutom tar jag fram underlag till Margareta.

Margareta Hyltegren – vad gör du på FFG? 
Jag får från Rune färdiga etikettblad med etiketter 
enligt det nya klassifikationssystemet vilka jag sät-
ter på bokryggarna. Sedan ska böckerna in i rätt 
hyllor och i rätt nummerordning. Dessutom gör 
jag smärre bokreparationer och jag kollar även att 
vi inte har dubbletter av böckerna (utom när det 
gäller kursböcker).

Hur ser dina kontakter med 
Församlingsfakulteten ut?
Jag började faktiskt följa Fakultetens arbete redan 
från början, alltså mitten av 1990-talet, på det första 
stället (f.d. Biskopshuset). Sedan deltog jag i olika 
arrangemang under de 18 år Fakulteten höll till på 
Landeriet – och nu trivs jag att vara här på Ekmans-
gatan. Lokalerna är verkligen fantastiska!

Som medhjälpare i biblioteket började jag sen-
våren 2017, alltså för ett år sedan.

Medan intervjun pågår hörs en predikan i bakgrun-
den från det rum som bibliotekspersonalen delar med 
kaplanen. Så småningom urskiljer jag biskop Bertil E. 
Gärtners röst.

Rune, vad är det för predikan som hörs?
Det är en predikan från söndagen efter jul 1985. 
Det är biskop Gärtner som predikar i Tyska kyrka.

Margareta flikar in:
– Det är nog en av de kassetter som ”diakonissan i 
domkyrkan”, syster Greta, brukade bära ut till de 
gamla i församlingen.

Rune – hur kommer det sig att predikan 
hörs från din arbetsplats?
Under årens lopp har Fakulteten fått tusentals kas-
settinspelningar. För några år sedan gjordes ca 200 
sådan MP3-överföringar från kassetter till ett digi-

talt medium. Jag började på allvar hösten 2017 med 
bandkopiering och har själv gjort ca 150, så i våra 
samlingar har vi till dags dato ca 350 inspelningar 
överförda till dataformat.

I bakgrunden hör jag biskop Gärtner nedkallande 
Herrens välsignelse över församlingen – något som jag 
själv upplevt många gånger i verkliga livet.

Vad ska hända med alla dessa kassettinspelningar?
Just nu kopierar vi över till MP3-format för att rädda 
dem till eftervärlden. På sikt ska vi försöka lägga ut 
dem på nätet men det kräver en hel del – tillgång 
till bra dataservrar, bland annat. Men redan nu kan 
den som vill lyssna till våra inspelade föreläsningar 
från senare år. I nuläget har vi ett 70-tal utlagda på 
nätet – och fler blir det.

En sista fråga till er båda – vad har ni för 
yrkesbakgrund och kyrklig bakgrund?
Rune: Jag blev gymnasieingenjör 1971 och sedan 
arbetade jag på Televerket / Telia i 41 år, främst med 
planering av telenätet. Från 1984 arbetade jag främst 
med datorisering av företaget. Därför passar det 
utmärkt för mig att jobba med biblioteksregistrets 
databas. Det jobbet är mitt i prick för mig! Andligt 
sett har jag varit mycket på Åh och uppskattar bland 
annat Bengt Pleijels böcker. Jag har varit aktiv i 
Backa församling ända sedan 1965 – som konfir-
mand, i Kyrkans Ungdom och sedan många år som 
medarbetare.

Margareta: Jag vigdes till diakonissa 1969 av bi-
skop Bo Giertz och var sedan diakonissa i Härlanda 
församling till 1977 och under några år i Johan-
nebergs församling. Annars har jag mest arbetat 
som sjuksköterska vid olika vårdinrättningar, både 
inom sluten och öppen vård. Och när jag slutade 
min anställning som diakonissa i Johanneberg blev 
jag i stället förtroendevald i kyrkan, så 1982 – 2001 
var jag ledamot i Johannebergs kyrkoråd och under 
ett antal år även styrelseledamot på olika nivåer på 
Bräcke Diakonigård.

Tack för intervjun – och tack för att ni så generöst 
ställer upp som frivilligarbetare på Församlingsfa-
kulteten!

Rune Imberg

Och i den an-
dra källaren, 
vårt bomb-
säkra valv 
– där finns 
oräkneliga 
förråd av ma-
gasinerade 
eller osortera-
de böcker.

Rune Mårtensson Margareta Hyltegren

Hur reder 
man ut alla 
dessa böcker 
(varav ca 
20.000 är 
katalogiserade 
och andra 
väntar på att 
läggas in i 
våra register) ...
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ANNONS

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FIH) är 
en privat högskola som erbjuder studier 
i teologi och mission och i kristendom, 
religion, livsåskådning och etik. Skolan 
grundades 1898 på Framnes i Hardanger 
och flyttades 1913 till gården Fjellhaug i 
Østre Aker. I begynnelsen låg fokus på att 
rusta missionärer för tjänst i Kina. Från och 
med 1 januari 2011 bytte skolan namn från 
Fjellhaug Misjonshøgskole till Fjellhaug In-
ternasjonale Høgskole (FIH). Skolan ägs av 
Norsk Luthersk Misjonssamband och har 
idag två avdelningar med utbildningar ack-
rediterade av NOKUT, en i Oslo (FIH NO) 

och en i Köpenhamn (FIH DK). Ett rekord-
stort antal studenter har ansökt om studier 
på FIH hösten 2018 (135 sökande enbart 
för dem som angett FIH som förstaval), vil-
ket gör att FIH är den utbildningsinstitution 
i Norge som har störst procentuell tillväxt. 

På Fjellhaug har det bedrivits både mis-
sionärsskola, bibelskola, ungdomsskola 
och handelsskola. Idag är det en missions-
skola (Fjellhaug Internasjonale Høgskole) 
och en bibelskola (Bibelskolen Fjellhaug), 
som fortfarande är i drift. I utbudet på hög-
skolan kan nämnas en rad olika ettåriga pro-
gram, en tvåårig utbildning med inriktning 

mot pedagogik, Bachelor i teologi och mis-
sion, samt Master i teologi och mission. 

I sin målbeskrivning uttrycker FIH en öns-
kan om att ”utrusta människor för kristen 
förkunnelse, förmedling och mission, för 
mötet med olika kulturer och religioner, och 
för värdebaserat socialt engagemang och 
ledarskap. Skolans huvudsakliga verksam-
het är att tillhandahålla och utveckla kunska-
per, färdigheter och allmän kunskap inom 
sina verksamhetsområden med utgångs-
punkt i en kristen världsbild, en kristen 
människosyn och kristna värderingar.”

Sommarbibelskola 2–4 augusti 2018:

Efter intensivt fokus på reformationsjubileet 2017, om vad reformatoriskt tro är, så ligger Församlingsfakultetens fokus under 2018 
på trons naturliga tillämpning, nämligen bekännelse. Vad vi tror får konsekvenser i livet, i våra handlingar, i olika bekännelser. Om detta 
handlar också årets sommarbibelskola. Utöver fakultetens egna lärare får sommarbibelskolan återigen besök av Jan-Erik Appell, som är 
kaplan för dagarna och som leder bibelstudier över tre olika bekännelser i aposteln Petrus liv.
 

Torsdag 2/8 Fredag 3/8 Lördag 4/8

9.00–10.00 ”Du är Messias, den levande 
Gudens Son” (Matt 16:16)
Jan-Erik Appell

”Jag känner inte den mannen!” 
(Matt 26:74)
Jan-Erik Appell

”Herre, du vet allt. Du vet att jag har 
dig kär.” (Joh 21:17) 
Jan-Erik Appell

10.00–10.30 Kaffe Kaffe Kaffe

10.30–12.00 Vi tror på Gud Fader allsmäktig
Jakob Appell

Vi tror ock på Jesus Kristus
Torbjörn Johansson

Vi tror ock på den helige Ande 

Lunch Lunch Lunch

13.30–15.00 Bibeln OCH bekännelsen? Var i 
Bibeln står det?
Torbjörn Johansson

Kalcedon 451 – varför en 
avgörande bekännelse idag? 
Rune Imberg

”In Statu Confessionis” – när får en 
fråga bekännelse-status? 
Rune Imberg

Missa inte undervisningen och diskussionerna på årets sommarbibelskola! 
Lunch på egen hand, med möjlighet att använda fakultetens kök. 
Anmälan senast 20 juni till expeditionen, tfn: 031-778 35 40, info@ffg.se. 
Begränsat antal platser. I kursavgiften 200 kr ingår fika. 

Välkommen!

Tro och bekänna

Se även ledare, s. 2

Ännu en termin inbjuder Församlingsfakulteten till kvällsbibelskola 
och fokus läggs under hösten på olika aspekter av tro. Bland 
mycket annat tittar vi närmare på vad tron tror på (trons objekt) 
och vad tron, med vilken vi tror, är för något (trons subjekt). Trons 
förhållande till exempelvis vetenskap och till lidande tas förstås 
också upp. I kvällsbibelskolan ingår tre fakultetsföreläsningar 
och vårt två dagar långa firande av fakultetens 25-årsjubileum i 
november. 

Välkommen med på en spännande termin i kvällsbibelskolan, 
måndagar kl. 18.00–20.30 med början 3 september. I 
anmälningsavgiften 200 kr ingår fika. Anmälan senast 20 augusti 
till expeditionen, 031-778 35 40 eller info@ffg.se

Kvällsbibelskola hösten 2018: 

”Vår tro”
”Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.” (1 Joh 5:4)

Under två dagar, fredag–lördag 
9–10 november, inbjuder FFG 
till en spännande blandning av 
teologisk fördjupning, tillbakablickar/
framåtblickar och festligheter för att 
uppmärksamma ännu en milstolpe i 
FFG:s historia. 

Program kommer på vår hemsida 
och i nästa nummer av Hälsning.

Fakulteten firar 
25 år i dagarna två!



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

Utblick mot Kanada
S tudier på FFG är inte ett själv-

ändamål utan syftar till att for-
ma människor för Kristus och 

rusta för tjänst i kyrka och samhälle. Med 
tacksamhet ser vi hur många som avslutat 
studier hos oss troget och frimodigt tjänar 
i Guds rike. Vårt arbete är, som allt arbete 
i Guds rike, en sådd med förhoppning. 
Ofta får vi se hur säden mognar. När såd-
den blir till växt mångdubblas sådden 
genom det utsäde varje enskild kristen får 
göra i sina respektive kallelser. 

Kallelserna ser mycket olika ut, men 
var och en kan få upp ögonen för det 
faktum att man står i Guds tjänst och är 
ett redskap för andra. 

Ett uttryck för mångfalden av tjänster 
som en före detta FFG-student gått in 
i är David Olsson från Ljungskile som 
flyttade till Kanada och blev polis 2010. 
David studerade ett år på FFG 2006–07 
och är numera bosatt i Edmonton med 
sin fru Katrina och deras barn Elora, 3 
år, och Annika, 1 år. Till vardags patrul-
lerar han gatorna i stadens nordöstra de-
lar. Med över tio års distans till studierna 
och med ett halvt jordklots geografisk 
distans till Göteborg reflekterar David 
över sina studier på FFG: 

”En väldigt rolig och lärorik men ock-
så en krävande tid med alla studier. Ge-
nom att idag arbeta som polis så måste 
jag dagligen fatta svåra och moraliska 
beslut som påverkar människors liv. 
Att då kunna luta mig tillbaka på den 

kristna värdegrund som fördjupades på 
FFG har varit ovärderligt och har många 
gånger gjort mitt arbete lättare. Idag är 
jag väldigt tacksam for min tid på FFG 
och allt det jag lärde mig där. Ett stort 
tack till alla lärare och klasskamrater.” 

Vi hoppas återkomma med fördju-
pad information om vår nya utbildning 
i nästa nummer av Hälsning, men redan 

här slå ett slag för värdet av den ettåriga 
varianten, som är avsedd för en bred 
grupp av människor som sedermera går 
in i en mångfald av kallelser. För någon 
bidrar utbildningen till att stå bättre 
rustad i tjänsten… som polis! Tacksamt 
noterar vi att Gud använder människor 
i sin tjänst.

Jakob Appell

Idag är jag väldigt tacksam for min tid på FFG 
och allt det jag lärde mig där. Ett stort tack till 
alla lärare och klasskamrater.

Läsårsavslutning
Tisdagen den 5 juni kl. 16.00 på Församlingsfakulteten, Ekmansgatan 3

Andakt och samkväm
(anmälan till expeditionen senast 31/5)

Alla varmt välkomna!


