
Levande och verksamt: bibelsyn för vår tid
Olika församlingar och samfund förhåller sig olika till bibeln. Vilka 
skäl finns att tro är skrifterna i gamla och nya testamentet är Guds 

levande och verksamma ord? Vi vill under vårens seniorakademi lyfta 
några viktiga frågor vad gäller synen på bibeln.

9–13 mars 2020

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

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 4 mars eller så länge det finns plats. Kursen har 23 platser.

Anmälan görs på www.strandhem.nu senast den 4 mars. 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.

Kursen drivs i samarbete med studieförbundet

Sista anmälningsdag: 4 mars

Kursansvarig: Daniel Lyckander
e-post: daniel.lyckander@strandhem.nu

Tel: 0732-01 46 70



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

Mattias Lindström – präst och arbetar 
som redaktör för tidningen Till Liv

Levande och verksamt: bibelsyn för vår tid
Vad innebär det egentligen att bibeln är Guds ord? Vad menar vi när vi säger det? Bibeln 
ifrågasätts både inom och utanför kyrkan. Vilka utmaningar möter vi idag för en frimodig 
bibelsyn? Vad finns det för skäl att tro att skrifterna i gamla och nya testamentet är inspirerade 
av Gud? Vad gör bibelns texter för anspråk och hur är Jesus bibelsyn? Vi vill under vårens 
seniorakademi lyfta några viktiga frågor vad gäller bibelsynen för att leda till en större tilltro till 
att skriften är Guds levande och verksamma ord.

Under onsdagen åker vi med buss på en 
utflykt under ledning av Owe Johansson. 
Utflykten går till Eva Spångbergs Björkelund 
och Stiftelsen Hjelmseryd.

Undervisningen sker tillsammans 
med deltagarna på Strandhems Bibel- & 
lärjungaskola 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.

 måndag 9/3 tisdag 10/3 onsdag 11/3  torsdag 12/3 fredag 13/3 
08.30–10.00 Mässa ”Levande och verksamt” Frimodighet och utmaningar idag 8.15  Bussutflykt med Kan vi frimodigt läsa GT? Luthersk bibelsyn
 Magnus Hagström Daniel Hjort Owe Johansson  Fredrik Hector Mattias Lindström
 Introduktion     
 Daniel Lyckander     
10.00–10.30 Fika Fika   Fika Fika
10.30–12.00 Jesus bibelsyn  Frimodighet och utmaningar idag 10.00 Eva Spångbergs Björkelunda Kan vi frimodigt läsa GT? Luthersk bibelsyn
 Magnus Hagström Daniel Hjort Fika, film och rundtur  Fredrik Hector Mattias Lindström
      
      
12.00–13.00 11.30  Middag Middag   Middag Middag 
13.00–13.40 12.30  Samtalsgrupper Samtalsgrupper 12.00  Stiftelsen Hjälmseryd Samtalsgrupper Samtalsgrupper
   Middag, föreläsning och andakt
    
13.45–15.15 13.15  Skilda uppfattningar Att leva med bibeln   Samtal i helgrupp: Avslutning
 Magnus Hagström Daniel Lyckander   Vilken bibelsyn
     har jag egentligen?
     
 15.15  15.00  Fika Fika 15.00  Fika  Fika 
   15.30  Hemfärd   

Fredrik Hector – teolog och bibelöver-
sättare. Arbetade tidigare som lärare på 
Strandhems Bibel- & lärjungaskola

Daniel Lyckander – lärare på Strand-
hems Bibel- & lärjungaskola

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

Magnus Hagström – präst och kurs-
föreståndare för Strandhems Bibel- & 
lärjungaskola
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Triumfkrucifix i Frurby kyrka, 
snidat av Eva Spångberg.


