15.30
Spänningar och sanningar - tankar och tolkningar om tro i
brytningstid
Kenneth Nordgren, Pingstkyrkan Kurslokal 1
”Så tog han ett barn och ställde det framför dem”
- ett samtalsseminarium om barn och tro
EKUMBA, Församlingsgården Stora salen
Ekumenikens betydelse för lutherforskningen
Leif Svensson, Församlingsgården Lilla salen
19.00
Konsert i Vasakyrkan
Great Joy och United. Isak Samuelsson, Anders Sandberg

TEOLOGIKALASET
Enhet och mångfald
Lördag 30 mars i Umeå
En dag för teologiskt intresserade
Medverkande:
Arne Rasmusson, Daniel Karlsson, David Wiljebrand,
David Willgren, EKUMBA, Kenneth Nordgren,
Leif Svensson, Marie Rosenius, Roland Spjuth.

Medverkande:

Program:

Arne Rasmusson

10.15
Gemensam uppstart i Vasakyrkan

Teol. dr. i systematisk teologi vid Lunds universitet. Professor tros- och
livsåskådningsvetenskap Göteborgs universitet. Arbetar främst inom
områdena systematisk teologi och etik.
Daniel Karlsson
Kursföreståndare för Umeå Bible School och pastor inom Evangeliska
frikyrkan med tjänst i Salemkyrkan, Mo.
David Wiljebrand
Teol. mag. och doktorand i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet.
Arbetar med ett avhandlingsprojekt inom fältet Ecological Hermeneutics.
David Willgren
Teol. dr. i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. Lektor
Akademi för ledarskap och teologi, Umeå. Arbetar med Gamla testamentets
exegetik med Psaltaren som fokusområde.
EKUMBA
Ekumeniska barnrådet i Umeå med ideella och anställda medarbetare från
flera av Umeås kyrkor.
Kenneth Nordgren
Teol. dr. i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet.
Rektor Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala och Lund. Arbetar
med frågor om pastoralteologisk utbildning
Leif Svensson
Teol. dr. i historisk-systematisk teologi och vik. universitetslektor vid Umeå
universitet. Arbetar främst med modern lutherforskning samt Albrecht
Ritschl och protestantisk teologi i 1800-talets Tyskland
Marie Rosenius
Teol. dr. i Praktisk teologi vid Umeå universitet. Forskare i praktisk teologi
Åbo akademi. Arbetar med ett forskningsprojekt för att genomlysa olika sätt
att förstå delaktighet i gudstjänsten med teorier hämtade från pedagogik,
ecklesiologi och liturgisk teologi.
Roland Spjuth
Teol. dr i systematisk teologi vid Lunds universitet. Lektor Akademi för
ledarskap och teologi, Örebro. Arbetar med systematisk teologi.

10.45
En bok med 150 delar? Att läsa och förstå Psaltaren
David Willgren, Vasakyrkan
Tre delaktighetsstrategier med fokus på barn i gudstjänst och kyrka
över tid: En genomlysning av underliggande synsätt på kyrka och lärande
Marie Rosenius, Församlingsgården Lilla salen
Kyrkan: En oföränderlig föränderlig gemenskap
Daniel Karlsson, Församlingsgården Stora salen
Förenande eller splittrande? Ekumeniska perspektiv på frikyrklig
teologi om Herrens måltid
Roland Spjuth, Pingstkyrkan Kurslokal 1 (video)
12.00
Lunchpaus
13.30
Teologisk och ekologisk mångfald: Skapelsens kris och teologins svar
David Wiljebrand, Vasakyrkan vån 2
Spänningar och sanningar - tankar och tolkningar om tro i brytningstid
Kenneth Nordgren, Församlingsgården Stora salen
Tre delaktighetsstrategier med fokus på barn i gudstjänst och kyrka
över tid: En genomlysning av underliggande synsätt på kyrka och lärande
Marie Rosenius, Församlingsgården Lilla salen
Efterföljelsens frihet: Om kyrkan som formerande kultur
Arne Rasmusson, Pingstkyrkan Kurslokal 1 (video)
14.45
Fika – möjlighet finns att köpa fika i församlingsgården Öst på stan och Pingstkyrkan
Programmet fortsätter på baksidan

