INBJUDAN
Auktorisationsgrundande befattningsutbildning i Livsåskådning den
16-20 april 2017 på Edsåsgården, Undersåker i Jämtland

Innehåll och syfte
Kursinnehållet skall innefatta 40 timmars studier i Livsåskådning. Kursinnehållet skall innefatta
fördjupning och bearbetning av existentiella teman som aktualiseras i Svenska kyrkans
familj.erådgivning såsom liv/död, skuld och försoning samt etiska dilemman och moral.
Formen för undervisningen omfattar teoretiska delar med filmer, litteratur och föreläsningar och
studiebesök” som ska ge inspiration att reflektera såväl individuellt som i grupp - omkring
frågeställningen ”Möte med det okända”.
Tema: Möte med det okända - en yttre och inre resa.
Befattningsutbildningen i Livsåskådning har de senaste gånger förlagts i olika delar av världen och har
handlat om, tiden (Kreta), försoning (Jerusalem). Utbildningen har bägge gångerna haft ett uttalat
syfte att innehålla en fördjupning och bearbetning av existentiella teman både intellektuellt,
känslomässigt och upplevelsemässigt. Utbildning denna gång vänder blickarna mot ett möte med det
okända – en yttre och inre resa genom ett möte med vårt urfolk samerna samt uttryckande konstterapi
som metod för att reflektera över temat ”Mötet med det okända”. Urfolket samerna har under senare
år blivit alltmer uppmärksammat, men är fortfarande ganska okänt för många av oss. Mötet med den
samiska kulturen gör förhoppningsvis att vi tas med på en yttre och inre resa som fördjupar
diskussionerna med fokus på de egna livsperspektivet. Vi kommer att få spännande föreläsningar om
det samiska samhället, kultur språket, rasism/ kolonialism och försoning samt samisk historia och
religion med våra guider från det sydsamiska Kulturcentret Galtije i Östersund. Veckan avslutas med
uttryckande konstterapin som metod, där vi reflekterar vi över temat ”Mötet med det okända”. Marie
Lindberg, Karlstad, leg psykoterapeut och uttryckande konstterapeut och Lisa Krogdal, Karlstad,
diakon och uttryckande konstterapeut håller i föreläsningarna. Utöver föreläsningar, utflykter och
litteraturgrupper kommer också bli tid för reflektion sköna promenader och/eller skidåkning.
Boende med helpension:
Under veckan bor vi på Edsåsgården som ligger strax utanför Undersåker i Jämtland i det sydsamiska
området. Antalet rum på Edsåsgården är 18 st. Om antal anmälda deltagare överstiger 18 st, så ordnas
boende i närheten av Edsåsgården. Samtliga måltider serveras på Edsåsgården. (Prioritering av boende
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på Edsåsgården görs utifrån de som har anmält sig först, MEN förtur ges till de som behöver som går
livsåskådningsveckan som en del av befattningsutbildning med möjlighet till auktorisation.)
Resa:
Det går tåg direkt till Undersåker från Stockholm. Den 16 april finns exempelvis ett SJ tåg med
avgång 16 april 07.50 med ankomst Undersåker kl. 14.28. Upphämtning i Undersåker ordnas av
Edsåsgården. Hemresa finns exempelvis ett SJ tåg den 20 april kl. 16.05 från Undersåker med
ankomst kl. 22.45 i Stockholm. Från Lund går det SJ tåg exempelvis den 20 april kl. 05.22 som är
framme i Undersåker kl. 17.36 och hemresa från Undersåker den kl. 16.05 med ankomst Lund (nattåg.
Sthlm - Lund ) kl. 06.36.
Observera att resan inte ingår i kursavgiften!
Hitta till Edsåsgården: http://edsasgarden.se/hitta-hit/
Preliminär kostnad för Livsåskådningsveckan är 9.500 kr:
Inkl. Helpension Boende, föreläsare, utflykter och guider (Resan ingår inte i priset).
Anmälan till befattningsutbildning är bindande och görs via länken senast den 9 februari 2018-:
http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=8076
Frågor
Jan Sjögerud, nationell samordnare, Kyrkokansliet i Uppsala, tel.nr: 018/169817 el. 0702809511
alternativt jan.sjogerud@svenskakyrkan.se
Varmt välkomna till befattningsutbildningen i Livsåskådning!

UTVECKLINGSENHETEN
POSTADRESS: 751

70 Uppsala BESÖKSADRESS: Sysslomansg. 4
95 00
HEMSIDA: www.svenskakyrkan.se
TELEFON: 018/16

2(2)

