Priser

Kursavgift: 600 kr (Om man har svag ekonomi kan vi göra avdrag på denna kostnad.)
Deltagare med eget boende betalar för förmiddagsfika, middag och eftermiddagsfika
måndag till fredag: 850 kr + kursavgift
Deltagare som önskar övernattning och helpension: frukost, förmiddagsfika, middag,
eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällskaffe, måndag kl. 8.30 till fredag kl. 16.00: 2 300 kr +
kursavgift
Ansök före 1 oktober eller så länge det finns plats. Kursen har 23 platser.

Strandhems Bibel- & lärjungaskola välkomnar seniorer till
bibelstudier, samtal och gemensam fördjupning.

Anmälan görs på www.strandhem.nu

Information finns i hemsidans kalender under Seniorakademin.
Eftersom samtal och relationer är det unika och den stora vinsten med Seniorakademin
önskar vi att deltagarna finns med under hela veckan. Om man har för avsikt att inte delta
alla fem dagarna ber vi er meddela det i förväg. Vi förbehåller oss rätten att ge de begränsade
platserna till deltagare med avsikt att delta fullt ut.

Kursansvarig: Daniel Lyckander
e-post: daniel.lyckander@strandhem.nu
Tel: 0732-01 46 70

7–11 oktober 2019
Vad är det att vara människa?

Kursen drivs i samarbete med studieförbundet

Sista anmälningsdag: 1 oktober

Är människan värdefull endast i den mån hon förtjänar det? Vad
grundas människans värde på? Är en kristen syndare eller rättfärdig?
Hur kan en kristen se sin synd utan att ge upp den goda kampen? Vi vill
under höstens seniorakademi lyfta några viktiga frågor vad gäller synen
på vad det är att vara människa och kristen i dag.

måndag 7/10

tisdag 8/10

onsdag 9/10		

torsdag 10/10

Mässa
Syndare och rättfärdig
Bussutflykt med Owe Johansson
Ett liv värt att leva
Magnus Hagström
– i livet som levs varje dag
Västergök är bäste gök
Gunilla Ludvigsson
Introduktion
Benedikte Nilsson
– kanske inte alltid, men ändå inte		
Daniel Lyckander		
så illa galet			
10.00–10.30
Fika
Fika
Fika i Apelvikshöjds kyrka, Varberg
Fika
10.30–12.00
Värdefull
Syndare och rättfärdig
Bygga kyrka		
Mitt i trasigheten:
Daniel Lyckander
– i livet som levs varje dag
Lars-Olof Stomnell och Martin
Gläd er alltid i Herren
Benedikte Nilsson
Jonsson berättar om kyrkbygge
Magnus Hagström
			
utåt och inåt			
12.00–13.00
11.30 Middag
Middag
12.30 Middag på Helsjön
Middag
13.00–13.40
12.30 Samtalsgrupper
Samtalsgrupper
13.30 Föredrag		
Samtalsgrupper
			
Peter Landgren
				
13.45–15.15
13.15 Älskad syndare
Syndare och rättfärdig			
Samtal i helgrupp:
Daniel Lyckander
– i livet som levs varje dag			
Människa eller kristen?
		
Benedikte Nilsson
					
15.15
Fika
Fika
15.00 Fika		
Fika
			
15.30 Hemfärd			
08.30–10.00

fredag 11/10
En ny skapelse i Kristus
Daniel Hjort

Fika
En ny skapelse i Kristus
Daniel Hjort

Middag
Samtalsgrupper

Avslutning

Vad är det att vara människa?
Vi lever i en tid då människovärdet å ena sidan basuneras ut som något självklart, till exempel
i debatten om könsidentitet och sexuell läggning. Samtidigt är människovärdet på olika sätt
hotat och ifrågasatt. Vad innebär en kristen människosyn? Bibeln kombinerar en hög syn på
människans värde och oerhörda kapacitet, och samtidigt ger den en realistisk syn på vår skörhet,
vår självupptagenhet och våra onda böjelser. Är det då någon skillnad på att vara kristen eller
inte? Är kristna syndare? Eller är kristna rättfärdiga? Vi vill under höstens seniorakademi lyfta
några viktiga frågor vad gäller synen på vad det är att vara människa och kristen i dag.
Benedikte Madvig Nilsson har tdigare varit lärare på Strandhems Bibel& lärjungaskola är i år tillbaka som
själavårdare. Hon arbetar till vardags
som organisationskonsult.

Magnus Hagström – präst och kursföreståndare för Strandhems Bibel- &
lärjungaskola

Owe Johansson är präst och engagerad som lärare, präst och reseledare på
Strandhems Bibel- & lärjungaskola.

Daniel Lyckander – lärare på Strandhems Bibel- & lärjungaskola

Gunilla Ludvigsson är själavårdare
på Strandhems Bibel- & lärjungaskola.
Gunilla är sjuksköterska och arbetar
som skolsköterska, håller föredrag och
är aktiv i kvinnoföreningen Sisters International.

Daniel Hjort – präst och lärare på
Strandhems Bibel- & lärjungaskola

Under onsdagen åker vi på en bussresa längs
västkusten under ledning av Owe Johansson.
Det blir ett stopp i Apelvikshöjds kyrka i
Varberg där prästerna Lars-Olof Stomnell och
Martin Jonsson kommer berätta om kyrkbygge
utåt och inåt. Sedan besöker vi Helsjöns
folkhögskola där bibelläraren Peter Landgren
kommer undervisa innan fika och hemfärd.
Undervisningen sker tillsammans med
bibelskolans elever i Sjökronas sal som är

en mycket bra föreläsningssal och utrustad
med hörslinga. Dessutom erbjuder vi
logement med hög standard och egen toalett
på rummen. Givetvis kan man välja att bo
hemma men vi rekommenderar varmt att
många väljer helpensionsalternativet. Alla
deltagare deltar under måltiderna som är en
viktig del i gemenskapen. Dessutom anordnas
morgonbön och aftonbön och kvällsaktiviteter
för alla som vill vara med.

