NORDISK
BIBELSKOLE- Strandhem
KONFERENS 14–17 juni 2016
Årets tema: HERREN som kallat oss vill utbilda sina lärjungar och
återkristna de nordiska länderna.

Bibelskolor i Norden arbetar ofta i folkhögskolemiljö och har samma längtan efter att evangeliet
ska beröra en ny generation. Vi söker förnyelse av kurser för att bli aktuella i tiden, brottas med
liknande själavårdsfrågor och apologetiska utmaningar, bär prägel av utlandsmission och volontärskap och mycket mer. Vi känner igen varandras andliga kamp.
Därför har Nordisk Bibelskolekonferens varit en kärt återkommande nätverksträff vart annat år
under flera decennier. Utrustning, igenkänning och uppmuntran har varit ledorden.
Det är en stor glädje att för första gången hålla kursen i Sverige och hälsa er varmt välkomna till
Strandhem!

Program
Tisdag 14/6
17.00

Inkvartering

18.00

Kvällsmat

19.00

Kvällsmöte: Evangelium för ungdomar 2016
(Magnus Persson)

21.00

Aftonbön på danska

Onsdag 15/6
08.00

Frukost

08.45

Bön och bibelförklaring utifrån Daniels bok (Erik Andersson)

10.00

Fika

10.30

Temalektion: Lärarkallet - offentligt och privat liv. Förhållande till fritid, äktenskap och det personliga andliga livet (John Breneman)
Om önskemål finns kan föredraget hållas på engelska.

12.00

Samtalsgrupper

12.30

Middag

14.00

Seminarium 1: Upprättelse av kvinnlighet (Gunilla Ludvigsson, Benedikte Nilsson)
Seminarium 2: Upprättelse av manlighet (Henrik Brink)

15.00

Fika och fortsatt samtal i seminariegrupperna

16.00

Presentation av respektive skolas glädje och utmaningar

18.00

Kvällsmat, vid fint väder grillning vid strandkanten

19.30

Förböns- och välsignelsekväll för våra skolor och uppdrag

21.00

Aftonbön på norska

Torsdag 16/6
08.00

Frukost

08.45

Bön och bibelförklaring utifrån Daniels bok (Erik Andersson)

10.00

Fika

10.30

Temalektion: Nutidsmänniskan, evangeliet och lärjungaskapet – om narcissistiska drag och
normkritik (Olof Edsinger)

12.00

Samtalsgrupper

12.30

Middag

13.30

Utflykt: Vandring med fikakorg i Söderåsens nationalpark

16.30

Panelsamtal: Vad händer efter bibelskolan? Hur jobbar vi för att eleverna ska komma in i församlingsengagemang och församlingsplantering? (facilitator: Magnus Hagström)

18.00

Kulturafton med svenska smaker, toner och traditioner
Kåseri och allsång med utgångspunkt i det svenska folkväckelsearvet bl.a. Rosenius 200
årsjubileum. (Rune Imberg, trubadur: Nils-Ola Svensson m.fl.)

Fredag 17/6
08.00

Frukost

08.45

Bön och bibelförklaring utifrån Daniels bok (Erik Andersson)

10.00

Fika

10.30

Temalektion: Ledarskap för Nordens återkristnande – vår tids Josua och Kaleb samt hur vi kan
uppmuntra olika personlighetstyper på våra skolor utifrån NTs ledarskapsgåvor (Olof Edsinger)

12.00

Samtalsgrupper

12.30

Middag och avslutning

Medverkande
MAGNUS PERSSON är pastor och en av grundarna av församlingen United i
Malmö. Efter många år av marknadsanpassade och framgångsrika gudstjänster vändes församlingen genom reformationens förebilder. Fokus gick från
”goda råd” till ”goda nyheter”. Synd, skuld, nåd och förlåtelse blev åter aktuellt. Magnus undervisning som präglas av nyupptäckariver av reformationens
grundstenar har fått stor inverkan på många andra kyrkor.
ERIK ANDERSSON är läkare och teolog och yrkesverksam som missionsledare
för ELM (Evangelisk Luthersk Mission). Under fem år var han missionär i Peru
med sin familj. Vid sidan av arbetet är han doktorand vid Åbo akademi i ämnet
missionshistoria och författare till böcker och debattinlägg.
HENRIK BRINK är själavårdare på Strandhem och skolkurator på en specialskola för döva och teckenspråkiga. Han har tidigare varit aktiv i STÖD-själavård
(Sexuellt Traumatiserade Överlevare och Dysfunktionella) och den brittiska
organisationen Living Waters för helande och upprättande av manlig identitet.
BENEDIKTE NILSSON är tidigare lärare på Strandhem och är fortfarande kvar
på skolan som själavårdare. Just nu utbildar hon sig inom Human Resources
och har ett stort engagemang för ELMs yttre mission.
GUNILLA LUDVIGSSON är själavårdare på Strandhem och skolsköterska i kommunal grundskola. Hon är föredragshållare kring Downs syndrom och är aktiv i
kvinnoföreningen Sisters International.
JOHN BRENEMAN är lärare på Strandhem i själavårdsämnet och ledare för
KRIS - Kristna själavårdsinstitutet. Han är doktor i praktisk teologi och kommer från USA men varit verksam i Sverige i över trettio år som kursledare på
äktenskapskurser, själavårdsutbildningar och som samtalsterapeut. Han är
också lärare vid Fackelbärarnas bibelskola i Holsbybrun.
OLOF EDSINGER är kursföreståndare för distansbibelskolan I Mästarens
fotspår. Han är även projektledare för NLM ungs ledarutvecklingsprojekt och
talesperson för Nätverket för samlevnad och sexualitet (NfS). Olof är författare
till en lång rad böcker och har tidigare varit generalsekreterare för Salt – barn
och unga i EFS.
NILS-OLA SVENSSON är präst i Svenska kyrkan. Tillsammans med sina musikaliska bröder ger han gärna traditionella melodier en personlig prägel med
talande nyanser till visornas innehåll.
RUNE IMBERG är teol. dr i kyrkohistoria, tidigare missionär i Kenya och numera forskningschef vid Församlingsfakultet i Göteborg och verksam vid
Bibelskola Göteborg. Inför Rosenius 200-års jubileum (2016) har han gjort
djupgående studier kring Rosenius och Lina Sandells nära samarbete och deras
enorma genomslagskraft i den nordiska folkväckelsen på 1800-talet.

Information
Missionsgården Strandhem ligger strax utanför Örkelljunga i Skåne på Smålandsvägen 48.
TRANSPORT: Närmaste flygplats: Ängelholm–Helsingborg Airport utanför Ängelholm. Närmast
tågförbindelse är Hässleholm, Helsingborg eller Ängelholm. Kollektivtrafik stannar 2,5 km från
Strandhem vid Örkelljunga busstation vars tidtabell återfinns på www.skanetrafiken.se. Personal
från Strandhem kan hämta upp er med bil vid bussen om ni kontaktar oss i förväg.
BOENDE: Strandhem har nybyggda två–fyrbäddslogement sedan januari 2016 med egen dusch och
toalett på rummet. Under kursen kommer vi även använda elevboenden (enkelrum) med gemensamma dusch- och toalettutrymmen. Kudde och täcke finns i alla rum. Medtag lakan och handduk
eller uppge i anmälan om ni vill hyra lakan (70 kr). Uppge också önskemål om enkelt eller delat
boende.
PRIS: Kursavgift med all mat och logi inräknad: 2 100 kr/person. Kortbetalning på plats eller med
faktura om ni uppger adress i anmälan.
KONTAKT:
Kursföreståndare: Daniel Engelbrekt, 0709-239 308 • daniel.engelbrekt@strandhem.nu
Gårdsföreståndare: Tomas Nilsson, 0435-500 77 • info@strandhem.nu
Kursen genomförs i samband med studieförbundet Bilda.
ANMÄLAN SENAST 1 MAJ TILL BIBELSKOLAN@STRANDHEM.NU

Inbjudna skolor
NORDISK BIBELSKOLEKONFERENS kan ses som en förlängning av Nordiska Inremissionsrådet
1

(NIR) som är ett nätverk mellan de nordiska evangelisk-lutherska missionsorganisationerna .
Inbjudna skolor är de som varit med i samarbetet tidigare eller har någon av NIRs skandinavisktalande medlemmar som huvudman. Det är öppet att dela inbjudan med fler skolor som gärna associerar sig till denna del av det kyrkliga trädet. Fler skolor är varmt välkomna! Kursens undervisning föregå på de skandinaviska språken: svenska, danska, norska och finlandssvenska. De skolor
som deltagit länge brukar prioritera att skicka största delen av sitt arbetslag på denna kurs för att
få gemensam inspiration som kan omsättas i verksamhet.
NORGE: Bildøy, Fjellhaug, Fjellheim, Bibelskolen i Grimstad, Gå ut sentret, Fjelltun, ACTA IMI
Kirkens bibelskole, Bibelskolen på Fossnes
DANMARK: LMH, Inre Missions bibelskole Børkob, Ordet & Israel Discipelskolen i Tiberias, LTC
SVERIGE: Credoakademin, Johannelunds bibelskola, Åredahlens folkhögskola, Glimåkra folkhögskola, Bibelfjell, Strandhems Bibel- och lärjungaskola, Bibelskola Göteborg, Kornhill, Solvik: I
mästarens fotspår
FINLAND: Finska Bibelinstitutet

1. Norge: Norsk Luthersk Missionsamband (NLM), Normission och Inremisjonsforbundet (IMF). Danmark: Evangelisk Luthersk Missionsforening (ELM) Luthersk Mission (LM), Indre Mission (IM). Sverige: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (EFS), Evangelisk Luthersk Mission Bibeltrogna vänner (ELM-BV) Fäöarna: Kirkjuliga Heimamissionin. Island: Icelandic Lutheran Mission Finland (svenskspråkiga): Förbundet Kyrkans Ungdom (KU), Svenska Lutherska evanglieföreningen i Finland (SLEF) Finland (finskspråkiga): Folkets bibelsällskap (KRS),
Finlands Evangelisk-Lutherska Folkmission (SEKL), Finska Lutherska Evangliförening (SLEY), Stiftelsen för Finska Bibelinstitutet (SRO)

