Ideellt forums idédagar
Visby 6-8 oktober 2017
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Idédagarna ger dig som är ideell,
förtroendevald eller anställd
inspiration och fördjupning för
ditt engagemang i Svenska kyrkan!

i

program • idédagarna 2017
Fredag 6 oktober

Söndag 8 oktober

12.00 Mötesbyrån öppnar

13.30 Seminariepass 2

16.00 Middag, sittning 1

15.00 Fikapaus

17.00 Middag, sittning 2

16.00 Gemensamt föredrag:
Idétorg

18.30 Inledning och officiellt välkommen.
19.00 Gemensamt föredrag:
Att vara folkkyrka för ett
post-kristet folk: om sekulariserade
svenskars tvehågsna förhållande till
sitt religiösa arv
David Thurfjell är bland annat författare till boken Det gudlösa folket.
I denna föreläsning talar han om den
ambivalens som präglar den svenska
majoritetskulturen i fråga om kyrkans
plats i samhället och deras egna liv.
David Thurfjell, religionshistoriker,
professor i religionsvetenskap vid
Södertörns högskola
20.30 Kvällsandakt

Lördag 7 oktober
08.15 Morgonbön
08.30 Gemensamt föredrag:
Vad kan vi lära av SKUT kring frågor om ideellt medarbetarskap?
I Svenska kyrkans utlandsförsamlingar finns få anställda och många
ideella medarbetare. Oftast är det
också medlemmarna som är de
tydligaste bärarna av församlingens identitet och kontinuitet. Hur
tänker de kring frågor om idealitet
och engagemang och hur fungerar
det i praktiken? Ideella och anställda
från SKUT i Oslo och Costa del Sol
samtalar med Emelie Simmons och
JanOlof Nordström.
09.30 Fikapaus
10.30 Seminariepass 1
(Två olika seminarier eller ett dubbel
seminarium väljs i samband med
anmälan)
12.00 Lunch
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Amanda Carlshamre och August
Hermansson leder oss i reflektion
kring de motioner till kyrkomötet
som berör frågor om ideellt engagemang. Kanske samtalet också leder
fram till förslag på motioner som
borde ha skrivits till kyrkomötet.
Vi provtänker tillsammans!
17.00 Gemensamt föredrag:
Spanarna
Vi har bett några kloka och spännande personer vara spanare under
årets idédagar. Vad hör och ser de
under seminariepassen och i kaffekön? Är vi på rätt spår när det gäller
möjliggörande av delaktighet och
engagemang inom Svenska kyrkan?
Hur ser en spaning 10 år framåt ut –
var vill vara och hur når vi dit?
18.00 Middag, sittning 1

09.00 Gemensamt föredrag:
Konsten att ta emot
Många vet att Luther fäste stor
vikt vid tanken om det allmänna
prästadömet och dess betydelse för
att bemyndiga kyrkans alla medlemmar. Men vad mer i Luthers skrifter
och undervisning har relevans idag
när det gäller frågor om idealitet och
engagemang i kyrkan. En av våra
främsta Lutherkännare jubileumstalar utifrån sitt kapitel – Konsten
att ta emot – i boken Idealitet som
utmanar.
Kerstin Wimmer, teolog och lärare
vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
10.00 Fika och bordssamtal kring det
Kerstin delat.
11.00 Avslutningsmässa i Visby domkyrka
12.30 Enkel kyrklunch
13.30 Guidad visning av Gotlands museum
och Fornsalen för de som vill ha en
aktivitet i väntan på båten/flyget.

19.00 Middag, sittning 2
20.00 Speakers corner, drama i katedralen eller samtal över en kaffekopp?
Innan vi avslutar lördagen med en
mässa finns möjlighet att välja mellan tre olika alternativ:
• I församlingssalen finns möjlighet
att dela dina tankar och lyssna till
andras i Speakers corner. Anmäl i
mötesbyrån om du har något att
dela. Max 8 minuter per inspel.
• Katedralen ruvar på många
hemligheter. Konrad, en gammal
domkyrkoklockare tar oss med på
en dramatiserad vandring.
• I caféet kan du i lugn och ro dricka
ditt kvällste och kanske samtala en
stund med din bordsgranne.
21.00 Kvällsmässa i katedralen.

Barnaktiviteter
Under föredrag och seminarier
anordnas barnaktiviteter
för dem som anmält önskemål
om detta i samband med anmälan.
Café
Under idédagarna håller ett café
öppet i Församlingshuset. Öppet
fredag 13-21.30 och lördag 13-21.
Stängt under samlingar och måltider.

Seminarier • Lördag 7 oktober
Dubbelseminarier Obs! Sträcker sig över båda seminarietiderna.
1. Önskvärt läge och förändringslängtan (dubbelseminarium)

2. Podd & sånt (dubbelseminarium)

Ett seminarium med tid för teori, samtal och erfarenhetsutbyte om
nya sätt att leda och organisera. Hur människorna känner, agerar och
ser på varandra påverkar både människosynen och hur strukturerna
tillämpas, och därmed hur väl allt fungerar. Många församlingar strävar
och längtar efter fler ideella men hindren upplevs många. Utvecklingsarbetet stannar av och vi gör som vi brukar istället. Frågan blir då
om vi behöver bättre metoder eller ett fördjupat förhållningssätt, en
förändrad grundhållning?

Poddradio är idag det enklaste och billigaste sättet att kommunicera med en större publik. På det här seminariet får du lära dig om hur
du kan skapa dina egna poddar. Vi går igenom teknik, ljudutrustning, innehåll, struktur, intervjuteknik. Vi tipsar också om interaktivitet och involvering i sociala medier. Avslutningsvis diskuterar och
tänker vi tillsammans hur vi kan kommunicera med hjälp av podcast.
Emelie Simmons och Andreas Lindström, kommunikatörer med podd
och sociala medier som specialitet.

Fredrik Hedlund, Sensus

Seminarier
3. Körsångare – tongivande även på landsbygden

7. Idealitet som utmanar – en bok att
samtala med!

10. Så här gör vi – ett knytseminarium för
delande av positiva erfarenheter

Körsångare är den största gruppen ideella
medarbetare inom Svenska kyrkan. De och
musiken bidrar med mycket till församlingens
liv. Hur bygger man en aktiv körverksamhet i landsbygdspastorat/-församling? Hur
inkludera körsångare och göra dem delaktiga i
församlingens liv?

2016 kom boken Idealitet som utmanar. Nu är
handledningen här. Ett material för dig som vill
arbeta med strategiska frågor kring idealitet
med ideella, anställda, kyrkoråd eller andra
grupper i församlingen. Vi provar några av
övningarna och samtalsförslagen i handledningen. Vid första seminarietillfället används
Åsa Nyströms kapitel och vid andra tillfället
Jonas Ideströms.

Ideellt forums Idédagar är en mötesplats där
människor från olika sammanhang med olika
roller får dela erfarenheter med varandra. Här
ges tid för deltagarna att berätta om något
som fungerar bra i sitt sammanhang. Sen
hjälps alla åt med att fundera på varför det
blev bra i de olika exemplen. I det finns ett
viktigt lärande. Deltagarna kontaktas i förväg
av seminarieledaren för att stämma av vad
som ska delas.

Liv Stenström, musiker i Hoburgs församling
4. Idealitetens ABC
Vad är egentligen poängen med ideellt engagemang? Varför är det en angelägenhet för
Svenska kyrkan? Ett seminarium om grunden
för Ideellt forum och idealitetens betydelse
inom Svenska kyrkan.
Rikard Olofson, stiftsadjunkt vid Stockholms
stift
5. En uppgift i församlingen- ett uppdrag
i världen
- Om de globala frågorna som möjlighet
för mångfald och gemenskap
Hur kan vi ta vara på och utveckla församlingens möjlighet att vara en mötesplats för
engagerade personer i olika åldrar som med
gemensamma krafter vill bidra till en mer
rättvis värld? Kan de globala frågorna fungera
som den gemensamma plattform som många
längtar efter? Ett samtal om engagemang,
globala frågor, internationellt arbete och tron
som drivkraft för rättvisa.
Ellen Skånberg, Sensus. Helena Alm-Norberg
och Helena Franksson, handläggare folkbildning och engagemang, Internationella
avdelningen vid kyrkokansliet
6. Församlingsråd - med engagemang för
en öppen och levande kyrka
Utan människor finns ingen kyrka. Och utan
människor som är beredda att ta ansvar för
kyrkans liv och gudstjänst på lokalplanet, finns
heller ingen församling. Under ett drygt år
har ett antal församlingsråd i Göteborgs och
Linköpings stift deltagit i ett pilotprojekt kring
sin roll och sitt uppdrag. Vilka upptäckter har
gjorts? Vilka erfarenheter har blivit viktiga?
Hur ser dina erfarenheter och tankar ut?
Maria Amnéus Hagman, Linköpings stift

Helena Åhlin - Strängnäs stift, Gunilla Nordin Skara stift och Ulrik Jonsson - Sensus

Per Bäckman, Sensus

8. Migration och integration – dåtid, nutid
och framtid

11. Webb-baserad rekrytering och utbildning av ideella

Många församlingar var engagerade i mottagandet av människor under den stora flyktingströmmen hösten 2015. Men vad hände sen,
när det akuta skedet gick över i något annat?
Med de många ideella som engagerat sig
under hösten, med migranter som fått ja, nej
eller kanske inget svar alls? Össeby församling
delar med sig av deras arbete med migration
och integration. Det är inte alltid enkelt, men
viktigt!

Via Volontärbyrån i Svenska kyrkan når
Danmark-Funbo församling människor som
de inte når på andra sätt och som hittar en
plats som ideella medarbetare i församlingen.
I februari 2017 släpptes en webb-baserad
introduktionsutbildning för de som är ideella
i Svenska kyrkans migrationsarbete (www.
idealitetochmigration.se). Under året kompletteras den med innehåll som även riktar sig
till ideella inom andra områden. I seminariet
får du veta hur de digitala verktygen fungerar
och kan användas.

Medarbetare i Össeby församling
9. Vad ska jag göra av all tid?
För stressade småbarnsföräldrar mitt i karriären känns nog frågan främmande. Men för de
som av olika skäl pensionerat sig från arbetslivet är den i högsta grad relevant. Behoven
av gemenskap, att få göra något meningsfullt och att få dela med sig av erfarenheter
och kompetens finns fortfarande kvar, men
finns sammanhanget? Skotska kyrkan möter
behovet med en riktad satsning till alla som
går i pension. På vilka sätt är och kan Svenska
kyrkan vara ett relevant sammanhang? Vad
kan vi lära av PRO?
Johanna Hållén, förbundssekreterare PRO och
Magnus Bodin, diakon

Åsa Bergius Sensus, medarbetare från Danmark-Funbo församling och Volontärbyrån
12. SKUT
Seminariet tar vid där samtalet i morgonsoffan slutade. Här ges möjlighet till fördjupande
samtal kring vilka sätt församlingar inom SKUT
och i Sverige kan lära av varandras erfarenheter
gällande medlemmarnas och de ideella medarbetarnas roll och uppgifter i församlingslivet.
Medarbetare från SKUT-församlingarna i Oslo
och Costa del Sol
13. Från 0-100
Så byggde en entreprenör upp en livfull
verksamhet med 100 frivilliga personer i en
församling. Lyssna på hur man kan göra för att
inspirera, värva, utbilda, utveckla och behålla
frivilliga.Ja, låt dig inspireras att finna din väg
att ge andra en meningsfull uppgift som
utvecklar och engagerar.
Mimmi Edin, Hela människan

Välkommen till Visby
Visby domkyrkoförsamling och Visby stift hälsar dig välkommen till 2017 års Idédagar. Du som ideell
medarbetare är på ett speciellt sätt huvudperson, men det är tillsammans med förtroendevalda och
anställda vi önskar gestalta att vara kyrka. Våra husvärdar serverar dig så långt det är möjligt klimatsmarta menyer. Vi kommer att ha försäljning av inspirerande litteratur. I vårt café, som är öppet
under icke samlings- och måltidstider, kan du njuta goda bakverk. Under lediga stunder uppmuntrar
vi dig att ta en promenad i det höstvackra Visby, vår vackra medeltidsstad.
tid och plats
6-8 oktober 2017. Hela programmet inklusive måltider äger rum i Visby Sankta Maria domkyrka och
Församlingshuset, Norra Kyrkogatan 2, Visby.
mötesbyrå
Registrera dig i mötesbyrån i Församlingshuset från kl. 12.00 fredag den 6 oktober. Mötesbyrån är
under helgen öppen fredag 12.00-22.00, lördag 08.00-22.00 och söndag 08.30-13.00.
kostnad
Vuxen 900 kr, Ungdom (14-25 år) 500 kr, Barn (upp till 13 år) 300 kr. I avgiften ingår fika, lunch,
middag och program. Avgiften faktureras.
resor
För resor till och från Visby, se www.DestinationGotland.se, www.SAS.se och www.flygbra.se.
boende
Logi ordnas av deltagarna själva. Fram till den 31 augusti finns ett antal hotellrum förbokade på
Hotell Villa Borgen tel. 0498-20 33 06, Hotell Gute och Hotell Breda Blick tel. 0498-20 22 60 samt
Hotell S:t Clemens tel. 0498-21 90 00. Samtliga hotell ligger inom bekvämt promenadavstånd från
domkyrkan och Församlingshuset. Uppge koden ”IdédagarVisby” vid din bokning.
anmälan
Anmälan till Idédagarna sker individuellt och är bindande. Ingen gruppanmälan. Sista anmälningsdag
är den 8 september – om vi inte nått max antal, 300 deltagare, innan dess.
Anmälan sker via Ideellt forums webbplats: ideelltforum.se
Vid frågor om anmälningsförfarande, kontakta Sensus, Gotland, tel: 0733-83 95 00,
e-post: gotland@sensus.se.
seminarier
Du väljer vid anmälan antingen ett dubbelseminarium eller två olika seminarier som du vill delta i,
men även två alternativ i reserv. Information om alla seminariers innehåll finns även på vår webbplats.
barnaktiviteter
Under de gemensamma föredragen och seminarierna ordnar vi aktiviteter för barn. Anmälan görs i
förväg i samband med anmälan till Idédagarna.
webbplats
Mer information om Ideellt forum i Svenska kyrkan och Idédagarna hittar du på vår webbplats
ideelltforum.se
frågor och information
JanOlof Nordström
Ideellt forum i Svenska kyrkan
070-635 24 67, janolof.nordstrom@sensus.se

Raimond Molander
Visby domkyrkoförsamling
0498-20 68 67
raimond.molander@svenskakyrkan.se

medverkande

David Thurfjell
Fre kl 19.00

Maria Amnéus Hagman Spanarna
Lör kl 10.30 och 13.30
Lör kl 17.00

visby stift

Kerstin Wimmer
Sön kl 10.00

i

