
FÖRSAMLINGSFAKULTETEN FÖR ALLA 
Podcast & Youtube Böcker & Ljudböcker Hälsning & Artiklar Personlig resurs 

 

Församlingsfakulteten är fakulteten för församlingarna och står till buds med 

långt mycket mer än teologiska utbildningar och kursverksamhet. I denna folder 

finner du resurser som ger exempel på Församlingsfakulteten för alla och mycket 

är fritt att ta del av. Till slut handlar allt om att fakultet och församlingar ska 

kunna stå tillsammans i arbetet med evangelium för alla. I Guds rike är vi både 

mottagare och givare.    

 

PODCAST 

Finns på FFG:s hemsida och där poddar finns (t ex Podcaster, iTunes, PlayerFM, DoublePod) 

 

FFG-podden (fredagar) 

▪ Katekesen – samtal med FFG-lärare och gäster 

om lilla katekesen 

▪ Intervjuer – med spännande gäster  

▪ Ur arkivet – godbitar ur det omfattande ljud-arkiv 

FFG förfogar över 

▪ Bibelns böcker – korta, matnyttiga, introduktioner 

till bibelböcker 

▪ Föredrag – från FFG-evenemang du kanske inte 

kunde delta i?  

 

Predikoverkstan (måndagar) 

▪ För predikanter – och andra intresserade! 

▪ Inför söndagen – kyrkoårets evangelietexter 

vecka för vecka 

▪ Grundtexten – betydelse, översättnings- och 

tolkningssvårigheter 

▪ Kontext – textens betydelse i evangeliets stora 

sammanhang 

▪ Daniel Johansson – fakultetens NT-exeget står 

för genomgångarna 



YOUTUBE 

Sök på ”Församlingsfakulteten” på www.youtube.com 

Exempel på spellistor med samlade filmer och inspelningar: 

▪ Korset i centrum – FFG-lärare samtalar om varför korset måste vara i centrum i 

kyrkans och den enskildes liv och hur det blir det. En serie i sex avsnitt.  

▪ 1520-2020: Frihet att fira! – en serie föredrag om den kristna frihetstanken utifrån en 

rad olika infallsvinklar, med anledning av att det 2020 var 500 år sedan Martin Luther 

skrev boken Om en kristen människas frihet.   

▪ Treenigheten – inspelningar från bibelkonferensen 2021, bl.a. huvudtalaren Carl 

Beckwiths föredrag om huruvida Gud var övergiven av Gud på korset och vilka 

konsekvenser det får för försoningsläran.  

▪ Den Stora Berättelsen – en serie i fyra delar om Bibelns övergripande berättelse: 

Skapelse, Syndafall, Återlösning, Nyskapelse 

▪ Och mycket mer! 

  



SMÅSKRIFTER  
Församlingsfakultetens populära småskriftserie med 

djuplodande teologi i lättillgängligt format: 50 kr/st 

▪ Dopets stora gåva, Daniel Johansson 

▪ Nytt ljus över skapelsen, Torbjörn Johansson 

▪ Julevangelierna, Timo Laato 

▪ Kristus före Jesus, Jakob Appell 

▪ Bibelläsaren som förändrade världen, Rune Imberg 

▪ Luther tröstar med evangelium i själavården, Fredrik Brosché 

▪ Kristi dyra gåva, Daniel Johansson 

▪ Paradisets port, Torbjörn Johansson 

▪ Ignatiansk och luthersk andlig vägledning, Fredrik Brosché 

▪ Finna Gud, finna sig själv, Fredrik Brosché 

▪ Lagisk, laglös, fri? Torbjörn Johansson NYHET! 

Kan köpas/beställas från Församlingsfakultetens expedition  

Vid köp av minst 10 st kostar småskrifterna 40 kr/st.  

 

LJUDBÖCKER (nyhet!) 

Flera av småskrifterna finns att köpa som ljud-CD eller nedladdningsbar ljud-fil 

(50 kr/st inkl. ev. porto), se hemsidan: ffg.se/resurser 

 

 

  



BÖCKER 
Böcker utgivna i Församlingsfakultetens skriftserie eller i bokserien Texter & Studier. Priser 

finns angivna på hemsidan, där det också framgår hur böckerna kan köpas/beställas.   

▪ Bethelbekännelsen 1933: Ett lutherskt försök, Dietrich Bonhoeffer, Herman Sasse, m.fl. NYHET! 

▪ Den mångfacetterade reformationen, flera författare (2019) 

▪ Bibeln i funktion, Tomas Bokedal (2018) 

▪ Fri och bunden: En bok om teologisk antropologi, flera författare (2013) 

▪ He Alone is Worthy! The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish 

Liturgy of the Nineteenth Century, Naomichi Masaki (2013) 

▪ Kristi lag, naturlig lag och antinomism, Rune Söderlund (2012)  

▪ Följ mig! Pastorala perspektiv på bergspredikan, Timo Laato (2011) 

▪ A door opened by the Lord. The history of the Evangelical Lutheran Church in Kenya, Rune 

Imberg (2008) 

▪ Dietrich Bonhoeffer: Perspektiv på hans liv, teologi och kyrkokamp, Torbjörn Johansson, red. (2007) 

▪ Romarbrevets hermeneutik. En lärobok för teologer om vetenskaplig metod, Timo Laato (2006) 

▪ Talet om korset Guds kraft. Till hundraårsminnet av Bo Giertz födelse, Rune Imberg (2005) 

▪ Nåd och sanning. Församlingsfakulteten 10 år, flera författare (2003) 

▪ Arvet från reformationen. Teologihistoriska studier, Bengt Hägglund (2002) 

▪ Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus, Torbjörn Johansson (1999) 

▪ Philip Melanchthon 500 år 1497-1997, flera författare (1997) 

▪ Loci Communes 1521, Philip Melanchthon (1997) 



HÄLSNING  

Församlingsfakultetens tidskrift med ledare, 

betraktelser, fördjupning, reportage, information 

och mycket mer om och från FFG. En 

prenumeration är bästa sättet att hålla sig 

uppdaterad om verksamheten. Tidningen 

utkommer med fyra nummer per år. 

Gåvogivare blir automatiskt prenumeranter. Ge en 

gåva och du får nästa nummer hemskickat till dig, 

glöm inte att ange postadress.  

▪ Plusgiro: 64060-7 

▪ Bankgiro: 622-5387 

▪ SWISH: 123 100 84 57 

Hälsning går också att läsa direkt på hemsidan. 

Ett antal fördjupningsartiklar och betraktelser som publicerats i Hälsning finns samlade på 

hemsidans resurssida, som kontinuerligt växer fram med lättillgängligt och användbart 

material för en bred målgrupp: ffg.se/resurser  

 



PERSONLIG RESURS 
Biblioteket 

FFG hyser ett kvalificerat teologiskt bibliotek, ca 20,000 

volymer, med unik profil för ett svenskt teologiskt 

bibliotek. En personlig resurs för var och en som är 

intresserad av att nyttja biblioteket finns i vår 

bibliotekarie, Rune Mårtensson: bibliotek@ffg.se 

Kassetter 

FFG förfogar över ett omfattande ljudarkiv med 

digitaliserade kassettinspelningar från förr samt ett stort 

antal kassetter som håller på att digitaliseras. Bland 

predikanterna och föredragshållarna återfinns t ex Bo 

Giertz, Per-Olof Sjögren, Gustaf Adolf Danell och Hugo 

Odeberg. En del av inspelningarna finns sökbara i 

bibliotekskatalogen på FFG:s hemsida, några har 

publicerats på FFG-podden.   

Föredragserbjudanden 

Församlingsfakulteten är församlingarnas fakultet. Lärare finns tillgängliga för föreläsningar, 

seminarier och kurser ute i församlingar, organisationer och skolor. På senare tid har lärare 

medverkat vid en rad olika digitala arrangemang, exempelvis:  

▪ Lutherske fordypningsdager om den kristna friheten 

▪ Theofil teologikonferens om Bengt Hägglund 

▪ Prästseminariet i Keltto, Ryssland 

▪ For oss, norsk kristen resurssida 

▪ Daniel Johanssons fördjupningsserie i Immanuelförsamlingen om Augsburgska bekännelsen 

Kontakta FFG:s expedition, 

eller lärare direkt, med 

förfrågan om föredrag (el. 

likn.) i din församling eller 

ditt sammanhang. Kontakt-

uppgifter finns på baksidan. 

 
 

 



SOCIALA MEDIER 
Facebook: facebook.com/forsamlingsfakulteten 

Instagram: instagram.com/forsamlingsfakulteten 



 FÖRSAMLINGSFAKULTETEN FÖR ALLA 

Var med och stöd arbetet med din gåva!  
 

Församlingsfakulteten 

Ekmansgatan 3 

SE-411 32 Göteborg 

 

Telefon: 031-778 35 40 

E-post: info@ffg.se 

Web: www.ffg.se 

 

Plusgiro: 640 60-7 

Bankgiro: 622-5387 

SWISH: 123 100 84 57 

 

 



   

 


