
 

 
 

Möt Livet och Bibeln tillsammans     

Information om Kursdagar i mars:  
Där möter vi viktiga livsfrågor tillsammans – Med hjälp av  

våra erfarenheter och ett förhållningssätt som kallas  

Befriande bibelläsning.  

 

Välkommen till roliga, meningsfulla och kreativa dagar - Måndagen, tisdagen och 

fredagen kan du delta i separat, men onsdag och torsdag fungerar bäst om man upplevt Befriande 

bibelläsning tidigare (alltså deltagit måndag, tisdag eller liknande kurser). 

Dagarnas teman, detaljerat program och kurspriser nedan, LOKAL: EFS-kyrkan, Skellefteå. 

 

Mån 14 mars  Medvandrare – Vem är det?    

Kl. 9.30 – 16.30 Introduktion till Befriande bibelläsning  

(Ingen förkunskap krävs) 

 

Tis 15 mars  Berätta om livet – rätt eller brett?        

Kl. 9.00 – 16.00 Hur kan vi bygga hållbar fred?  

(Ingen förkunskap krävs) 

 

Ons 16 mars  Utvecklingsrättvisa 

Kl. 8.30 – 20.00 Vi reflekterar om livsbetingelser kopplade till gruv-  

och industrisatsningar i vår närhet. (Ex batterifabriken  

i Skellefteå och gruvprojekt i Gállok) 

 

Tors 17 mars  Berörd av värme – eller bränd av kontroll?   

Kl. 8.30 – 16.00  (Reflexioner efter TV- program-serien ”gud som haver…” ) 

   

Fre 18 mars   TONÅRSRESAN – Frigörelse & kropp, litenhet & 

Kl. 9.30 – 16.00 framtidshopp  En extra bra dag för dig som möter tonåringar. 

  (Ingen förkunskap krävs) 

 

KURSKOSTNAD beroende deltagande: Kursavgift exklusive måltider: 
Hela kursveckan (mån – fre): 1275 kr (600 kr exkl. mat) 
Måndag + tisd-tors: 1175 kr (510 kr exkl. mat) 
Tis – tors: 925 kr (350 kr exkl. mat)  
Två dagar (fika+lunch+fika): 500 kr (250 kr exkl. mat) 
En dag (fika+lunch+fika): 260 kr (130 kr exkl. mat) 
 

 

 

 

 

 

 

Kan de gamla texterna hjälpa oss att tolka våra liv och värld idag? Hur hittar vi metoder för 
bibelsamtal som går på djupet? Är det möjligt att Bibeln kan bli redskap i ett förändringsarbete, både 
vad gäller våra egna liv och i arbetet för en rättvisare värld. Den här kursen ger möjlighet att få pröva 
en metod som man arbetat fram på det ekumeniska befrielseteologiska centret CEBI i Brasilien och 
som vi i Luleå stift på olika sätt arbetat med under tio år. Det är en metod som handlar om att genom 
samtal och övningar gå i dialog med både texten, oss själva och den konkreta verklighet vi finns i. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljerat dagsprogram:  
 
Måndag 14/3 – Dag 1 
09.30 Start med fika (macka och kaffe / te) 
12.00 Lunch 
14.30 Fika   
16.30 Slut för dagen 
 
Tisdag 15/3 – Dag 2 
09.00 Start med smörgåsfika  
12.00 Lunch 
14.30 Fika   
16.00 Slut för dagen 
 
Onsdag 16/3 – Dag 3 
08.30 Start  
10.00 Smörgåsfika 
12.00 Lunch 
14.30 Fika  
15.45 Avslut på em. arbete  
17.00 Middag i Kulturhuset 
18.00 Kvällsprogram 
20.00 Slut för dagen 
 
Torsdag 17/3 – Dag 4  
08.30 Start  
10.00 smörgåsfika 
12.00 Lunch 
14.30 Fika   
16.00 Slut för den här gången  
 

Fredag 18/3 – Dag 5  
09.30 Start med fika (macka och kaffe / te)  
12.00 Lunch 
14.30 Fika 
16.00 Slut för dagen 

 

Onsdag och torsdag  
riktar sig till dig som arbetar, eller vill arbeta med, Befriande bibelläsning och känner att du vill 
fördjupa din bibelkunskap.  Årets upplaga av fördjupningskursen fokuserar på de fyra evangelierna. 
 
Kursen vill ge en fördjupad kunskap om den miljö i vilken de olika texterna växt fram. Hur såg 
maktförhållandena ut? Vem var den förtryckte? Hur beskrivs erfarenheterna av hopp och befrielse? 
Vems bild är det som skildras? Teologer från CEBI, det ekumeniska bibelcentret i Brasilien, hjälper oss 
att förstå berättelserna med temat "befrielse" som tolkningsnyckel. Vi arbetar med de kreativa 
metoder som utvecklats inom Befriande bibelläsning för att texterna också för oss ska kunna bli 
redskap för befrielse för att så kunna vara Kyrka i världen.  
 
 

ANMÄLAN & FRÅGOR 
 
Frågor: 
 kontakta skolpräst, Ola Persson, Edelvik  
ola.persson@edelvik.se  070-3626950 
 
Anmälan/bokning till: 
info@edelvik.se , 0914-795100 
 
Vid anmälan:  
Ange  Namn, personnummer samt vilka dagar 
anmälan gäller, ev. specialkost.  
 
Sista anmälningsdag: 3 mars             
 

         Varmt välkommen med! 
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