Prästen och Ordet

Fördjupningsdygn för präster unga i ämbetet
Uppsala 27-28 januari 2019

Nu inbjuder vi dig som är präst och i dina yngre år i ämbetet till ett
fördjupningsdygn i Uppsala på temat Prästen och Ordet.

Dygnet kommer att präglas av gemensam bön och mässa, teologisk fördjupning
och samtal.
Under dygnet gästas vi av tre föreläsare: Karin Rubenson, Johan Herbertsson
och Bo Brander. Karin Rubenson är präst och doktorand i kyrkovetenskap vid
Uppsala universitet. Johan Herbertsson är präst och forskare i kyrkohistoria
vid Lunds universitet. Bo Brander är präst, teologie doktor och mångårig studentpräst i Lund och Uppsala.
För tidebön och mässa under dygnet svarar Daniel Gustafsson. Fördjupningsdygnet inleds söndagen den 27 januari kl 14.00 och avslutas med vesper och
förbön på måndagen kl 16.30. Man kan med fördel delta i söndagens högmässa
kl 10.00 på Sankt Ansgar.
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Bo Brander

Anmälan till fördjupningsdygnet sker till Sankt Ansgar via e-post

(expeditionen@ansgar.nu) samt genom inbetalning av självkostnadspris för måltider om 500 kr till Sankt Ansgars bankgiro 5377-5334 senast den 18 januari.
Ange ändamål och ditt namn samt eventuellt behov av specialkost.
För boende hänvisas till Stiftelsen Fjellstedtska skolan som erbjuder rum och
frukost till ett fördelaktigt pris. Ange ”Fördjupningsdygn” vid bokningen, som
sker via hemsidan http://www.fjellstedtska.se alternativt telefon 018-161100.
Fördjupningsdygnet anordnas av en grupp yngre präster i samarbete med Sankt
Ansgars stiftelse och Stiftelsen Fjellstedtska skolan. Organisationsgruppen består
av Erik Eckerdal, Daniel Gustafsson, Samuel E Lilja, Ingrid Norén-Nilsson, Karin Rubenson, Karin Tillberg, Towe Wandegren och Andreas Wejderstam.
2019 års fördjupningsdygn möjliggörs genom stöd från Christina Wrangels
stiftelse.

För uppdaterad information se hemsidorna ansgar.nu och
fjellstedtska.se. Vid frågor, kontakta Daniel Gustafsson
dan.gus@hotmail.com 070-3232805.

Program
Prästen
och Ordet
Söndagen 27 januari
14.00 Introduktion. Fika och inledande samtal
15:00 Karin Rubenson: ”Prästen och barnens gudstjänst”
17:00 Samtal om den liturgiska gestaltningen av Ordets gudstjänst
18.00 Vesper
19.00 Middag

Måndagen 28 januari
08.00 Mässa
09.00 Johan Herbertsson: “Prästen som Ordets tjänare”
11.30 Lunch
12:45 Sext (domkyrkan)
13.30 Bo Brander: ”Prästen och predikan”
15.30 Fika och avslutande samtal
16.30 Vesper

