
Församlingsfakulteten är fakulteten för församlingarna  
och därmed varje enskild kristen. Därför erbjuder FFG 
långt mycket mer än teologiska utbildningar och 
kursverksamhet. I denna folder finner Du resurser som 
ger exempel på Församlingsfakulteten för alla. Till slut 
handlar allt om att fakultet och församlingar ska kunna stå 
tillsammans i arbetet med Nåd och Sanning för alla. I 
Guds rike är vi både mottagare och givare.   

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN 
FÖR ALLA

Podcast & Youtube      Småskrifter & Böcker     Hälsning     
Personlig resurs    Församlingsresurs



 

  

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 texter 
vecka för vecka

▪ Grundtexten – betydelse, 
översättnings- och 
tolkningssvårigheter

▪ Kontext – textens betydelse i 
evangeliets stora sammanhang

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



 

 

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. 

▪ En kristen människas frihet – 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 ( x10+ = 40kr/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 

▪ Gudomlig GLANS, Daniel Johansson

▪ Flera gudar? Treenigheten i Bibel och 
bekännelse, Daniel Johansson och Torbjörn 
Johansson

▪ En röd tråd: Löftet om Jesusbarnet i Skriften, 
Timo Laato (NYHET 2022)

LJUDBÖCKER
Flera av småskrifterna 
finns att köpa som 
ljud-CD eller 
nedladdningsbar ljud-
fil (50 kr/st inkl. ev. 
porto),ffg.se/resurser



▪ På gång 2022: Arvet från reformationen. Teologihistoriska studier. Andra reviderade 
upplagan. Med inledning av Torbjörn Johansson 

▪ Bethelbekännelsen 1933: Ett lutherskt försök, Dietrich Bonhoeffer, Herman Sasse, m.fl. 
(2021)

▪ 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)

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.  



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: 640 60-7

▪ 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 

SOCIALA MEDIER
Facebook: facebook.com/
forsamlingsfakulteten
Instagram: instagram.com/



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, Jonatan Ådahl: 
bibliotek@ffg.se

Ljudarkiv
FFG förfogar även över ett omfattande 
digitaliserat ljudarkiv. Bland 
föredragshållarna och predikanterna 
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 i FFG-podden.  

Läsplats
FFG erbjuder möjligheten till läsplatser, 
inte bara till sina egna studenter utan 
också till dem som studerar på andra 
program eller på distans med 
Göteborg som sin huvudsakliga 
hemvist. Här är alla välkomna att delta 
och bidra till den goda studiemiljön på 
Fakulteten med möjligheten till 
gemensam middagsbön och lunch 
tillsammans med personal och andra 
studenter. Alla är välkomna!

PERSONLIG RESURS

Är du eller någon du känner i behov av en läsplats. Ta kontakt med FFG:s 
expedition på info@ffg.se.    



 

Församlingsfakulteten är församlingarnas fakultet. Lärare och personal finns 
tillgängliga för föreläsningar, seminarier och kurser ute i församlingar, organisationer 
och skolor.

FÖRSAMLINGSRESURS

Föredragserbjudanden
Att följa Jesus (TL)

Av ord är du kommen - Guds ord i Skapelse och Frälsning (TJ)

Den enda regel och norm - Bekännelsernas bibliska grund (DJ)

Det som står skrivet fast vi ofta missar - om Jesu liknelser (DJ)

Fader Abraham och fäderna (JÅ)

Guds ord om den yttersta tiden -  (DJ)

Han från vilken allt som kallas far har sitt namn - mannens betydelse i kyrka 
och familj (HA)

Har kyrkan en politisk uppgift? (TJ)

Hälsosamma relationer (FB)

Israels roll I världshistorien ( TL)

Kamp och strid om Kristusbekännelsen - då och nu (TJ)

Kristus i Psaltaren - Nyckeln till förståelse (JÅ)

Romarbrevet - ett sätt att reformera kyrkan (TL)

Sonen i templet - varför ska man läsa tredje Mosebok? (JÅ)  

Tro och bön enligt Psaltaren (FB)

Uppståndelsens kraft (FB)

Föredrag som också fungerar på ungdomssamlingar

Varför tror jag på Gud? Om att försvara och förklara tron för den som frågar (HA)

I världen men inte av världen - Utmaningar och möjligheter som kristen idag (HA)

Kontakta FFG:s expedition, eller lärare direkt, med förfrågan om föredrag i din 
församling eller ditt sammanhang. Kontaktuppgifter finns på baksidan.



NÅD OCH SANNING
VAR MED OCH STÖD ARBETET MED DIN GÅVA

FFG:s verksamhet är beroende av gåvor. Alla gåvor stora som små gör skillnad i FFG:s 
arbete. Man kan stödja verksamheten både som enskild och som församling/
organisation.

Givande som enskild

✓ Enstaka gåva

✓ Fast månadsgivande (rekommenderat minst 200 kr/mån).

✓ Minnes- och hyllningsgåva 

✓ Testamente En sista gåva till FFG kan du ge genom att tänka på FFG i ditt 
testamente, det kan bestå av ett förbestämt belopp, delar av eller hela din 
kvarlåtenskap. Länk till testamentesblankett finns på vår hemsida.

✓ Donation. En större gåva kan sättas in på samma sätt som en mindre gåva. 
Givetvis finns också möjlighet att skänka en gåva anonymt. Välkommen att höra 
av dig om du vill samtala med oss om hur du vill att donationen används. PIBUS 
(som driver FFG) är en allmännyttig stiftelse vilket innebär begränsad 
skattskyldighet.  

✓ Sponsring av ett nummer av Hälsning mot ett särskilt omnämnande eller 
annons.

✓ Skänkta aktier. PIBUS är en ideell stiftelse som inte behöver betala reavinstskatt 
vid försäljning.

✓ Skänkt aktieutdelning. Det dras ingen skatt när du skänker utdelning till FFG. På 
så vis blir 70 kr från dig 100 kr för oss. Detta gäller både börsnoterade företag och 
fåmansbolag. Kontakta din bank och fyll i en blankett så bidrar du till arbetet. 
Blanketten måste fyllas i innan bolagsstämman (ofta april).



Församlingsfakultetens pelarhall 
”Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete 
sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, san-

ningens pelare och grundval” 1 Tim 3:15

Att vara en pelare i FFG:s arbete  
innebär följande fem åtaganden: 

1. Att minst en gång om året ta upp 
en kollekt till FFG, förslagsvis på 
Apostladagen 

2. Vara behjälplig med att distribuera 
Hälsning i församlingen 

3. Informera om Fakultetens dag 
(höst) och Bibelkonferens (vår) 

4. Distribuera FFG:s informations-
foldrar  

5. Ha FFG:s publikationer till försälj-
ning på församlingens bokbord  

Att vara en pelare i FFG:s arbete 
medför också fem förmåner: 

1. Medlemskap i FFG:s framtids-
grupp 

2. Kostnadsfritt deltagande för två 
församlingsmedlemmar på av-
giftsbelagda kurser och konferen-
ser på FFG 

3.  Fem exemplar av varje ny små-
skrift  

4. Ett exemplar av varje ny bok 

5. Besök av FFG:s lärare med predi-
kan och/eller föreläsning i försam-
lingen 

Givande som församling 

Uppmuntra din församling genom att bli en pelare för nästa generations 
förkunnare.

För mer information, ta kontakt med FFG genom info@ffg.se

mailto:info@ffg.se
mailto:info@ffg.se


Bankgiro: 622-5387 
För stående överföring finns följande konton: 

+ SEB 5760-100 45 54 
+ Handelsbanken 6691 – 736 137 998
+ Swedbank 8105-9, 983 435 155-4 
+ Nordea 3016 17 133 27

För gåvor från utlandet 

IBAN: SE38 6000 0000 0007 3613 7998 

BIC: HANDSESS

SWISH: 123 100 84 57

Märk gåvan FFG

Mottagaren som anges är Peter Isaac Béens utbildningsstiftelse. 

Konton för givande



Församlingsfakulteten

Ekmansgatan 3
SE-411 32 Göteborg

Telefon: 031-778 35 40
E-post: info@ffg.se

Web: www.ffg.se


