Anmälan
Sista anmälningsdag är onsdag 1 mars 2018.
Anmälan görs till Edelviks folkhögskola, anmälningsformulär finns på
www.edelvik.se/form/bbl/form.php

Avbokningsregler för kurser och arrangemang
I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller
följande:
Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller vid uteblivande, debiteras en avboknings-/administrationsavgift på 500 kronor för dags-kurs
samt 1 000 kronor för flerdagskurs.
Du avbokar ditt deltagande i kursen eller arrangemanget via e-post
ola.persson@edelvik.se

Befriande

bibelläsning
12-16 mars 2018
Edelviks folkhögskola

Välkommen till en kurs i Befriande Bibelläsning!
Målgrupp
Medarbetare (anställda och ideella) som är intresserade av att i förlängningen kunna leda samlingar i Befriande bibelläsning i sina sammanhang
och de som tidigare deltagit i denna utbildningsform (ex. i Luleå, Sigtuna
eller i Nairobi).

Mål
Kursen är en del av Luleå stifts satsning i att sprida förhållningssättet
i Befriande bibelläsning. Målet är att utbilda personer i Luleå stift som
kan leda grupper Befriande bibelläsning och på så sätt inspirera till bibelläsning.

Kursinnehåll
Kursen är en grundutbildning med påbyggnad i förhållningssättet Folklig
eller Befriande Bibelläsning (BBL).
Kursens arbetsmodell är grupparbeten i olika form varför aktiv närvaro
och delaktighet är ett måste. Kursen vänder sig till dem som gått tidi-gare
grundutbildning och nybörjare.

som deltagare. Undantaget är kost och logi som din hemförsamling
(eller arbetsgivare) förväntas bidra med.
Boende på folkhögskolan (för dem som behöver det) bokas och bekos-tas
av din församling/arbetsgivare. Resor till och från Burträsk bokas och
bekostas också av din församling/arbetsgivare.
Mat äter vi tillsammans i Edelviks folkhögskolas restaurang. En kväll
under kursveckan, onsdag eller torsdag, äter vi en senare middag.

Medverkande

Kursen leds av erfarna ledare från CEBI (Centro de Estudos Biblicos) i
Brasilien. Kursledarna heter Adriana Amorim och Maria Soave Buscemi.
Tolk är Emma Nyman, komminister i Ramsele-Edsele församling.

Kursansvariga som också svarar på frågor:
Ritvaelsa Seppälä, stiftsadjunkt, Luleå stift
tel 070-377 29 53
Ola Persson, skolpräst, Edelviks folkhögskola
tel 070-362 69 50

Alla kan delta hela veckan, men måndag och tisdag har mer karaktär av
introduktion, så de som redan har grundutbildning kan ansluta på onsdagen.

Anna-Stina Wikström, församlingspedagog, Edelviks folkhögskola tel
070-639 94 09

Onsdag, torsdag och fredag är meningsfulla för både nybörjare och tidigare utbildade. Kursen pågår under ”kontorstid” måndag till fredag, men
någon kväll fortsätter gemenskapen även en bit in på kvällen.

Kursens ledare talar portugisiska men tolkning ordnas. Kursens gemensamma språk är svenska, men är ditt hjärtas språk ett annat så är det en
värdefull resurs.

Nybörjare rekommenderas att delta hela veckan för att få en rimlig
chans att hinna sätta sig in i förhållningssättet.

Ta med en egen bibel, gärna på svenska men också på andra språk, ifall
du har ett annat språk som du gärna använder.

Ekonomi

Ta med badkläder om du vill besöka badhuset i närheten.

Kursdagarnas direkta omkostnader täcks av Luleå stift, samt folkbildningsmedel genom folkhögskolan. Kursdagarna är kostnadsfria för dig

Språk

