Öppen arbetskonferens 1-3 maj
KYRKANS LIV – BORTOM POPULISM, AKTIVISM OCH
KVIETISM
Den viktiga frågan är frågan om Kyrkans kallelse. Vid en konferens i Berlin, som Svenska kyrkan
var med och ordnade, såg och hörde vi eliten tala om folket och märkte en obalans. Bara speciellt
inbjudna fick vara med, konferensen var sluten, närmast en intern intressegemenskap. Folket det
talades om var de som hade fel, inte ”vårt folk”, människor att samtala med.
Vi behöver dra de socialetiska frågorna och tala om populism där vi både är ett med vårt folk och
kan beskriva kyrkfolkets uppgift i folket
arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse, aKF, syftar alltså till en konferens där vi tar frågor på allvar,
analyserar och söker vägar och utvägar.
Syfte med konferensen kan anges i tre punkter:
* bilda oss
* manövrera i den tid som är
* formulera en kyrklig hållning i samhällsfrågor mellan aktivism och kvietism
aKF formulerade sig vidare:
Till den kritiska ansatsen hör insikten om de många orden som beskriver eller fördunklar och
fungerar som ideologi för att hantera, men inte förändra, ”verkligheten”. Det talas om mångfald
men ”I all deras mångfald var ingen mångfald.” Kätteriet renodlar alltid ensidigt. Det gäller i
politiken också. Här gäller att se upp.
Postmodernismen har konsekvenser för oss, när det mesta blir flytande – också ”jaget”. Risken är
att Kyrkan då ska fungera för att producera ideologi och bli en arena för andra/andras intressen, en
”nyttig” kyrka. Motbilden är en Kyrka som förkunnar evangelium; en helig och folklig Kyrka. Då
måste Guds folk rustas och tillägna sig den goda självmedvetenheten.
Valet är ett val mellan visshet och vilsenhet.
När aKF:s styrelse funderade över dessa frågor beslöts om en öppen arbetskonferens. I Berlin
förstås och öppen för dem som är intresserade av just en arbetskonferens.
Björn Fyrlund
aKF:s ordförande

Program
Onsdag 1 maj
15.00 välkomstkaffe och goddag-ceremonier
Föreläsning
Kyrkans roll i politiken
Luthersk socialetik
TD Björn Fyrlund
17.00
Perspektiv från år 62 på år 2019, del I
Prosten Anders Reinholdsson
17. 30 Föreläsning
Populismen som fenomen
Professor Svante Nordin
18.00 Fromhet
Gemensam middag

Torsdag 2 maj

Fredag 3 maj
Frukost
9.00 Fromhet
Föreläsning
Den kyrkliga överbyggnaden och det egentliga
kyrkolivet
Prosten Lars B. Stenström
Perspektiv från år 62 på år 2019, del III
Prosten Anders Reinholdsson
11.00 Kaffe
11.30
Föreläsning
Leva heligt i den tid som är
Förlagschef Anna Ehde Malmberg
Vad bör göras?
Björn Fyrlund och Yngve Kalin modererar en
summering för att vi tillsammans ska lösa
problemet med att få in stora frågor i de små
sammanhangen
Var och en skaffar sig en sen lunch.
Hemfärd

Frukost
9.00 Fromhet
Föreläsning
Troslära på ett helt annat sätt
Biskop em, Dr Carl-Axel Aurelius
Kaffe
Föreläsning
Kyrka i ismernas tid
Bildningskonsulent Eva Danielsson
12.00
Perspektiv från år 62 på år 2019, del II
Prosten Anders Reinholdsson
Lunch
13.30 Seminarier
* Producera information för konsumtion
fd komministern Yngve Kalin och redaktör Magnus Svenungsson
* Bön och själavård leder bortom populism, aktivism och kvietism
fd komministern Niklas Adell
* Gamla nutidsperspektiv
kyrkoherde Göran Landgren
15.00 Kaffe
15.30
Föreläsning
I stormens öga. Ekumeniska och andra lärdomar från Oxford 1937 och framåt
fd komministern, docent Dag Sandahl
16.30 Öppet golv
18.00 Fromhet
19.30 Gemensam middag

Praktiskt
Plats: Berlin
Konferenslokal på Park Inn vid Alexanderplatz bokad
Kursdeltagare ordnar själva resa och boende. Enklast är förstås att bo på hotellet där konferensen
håller till.
Kaplan för arbetskonferensen är Niklas Adell.
Kostnader
Konferensavgift 1800:Respektive kyrkoråd kan förväntas sända deltagare till arbetskonferensen.
Anmälan sker i två steg
1. Skicka e-post till bjorn.fyrlund@telia.com och anmäl dig.
2. När du fått besked att du fått plats på konferensen (begränsat deltagarantal), ordna det praktiska
med resa och boende inklusive inbetalning av konferensavgift.

Tips för resandet
Till Berlin kan man flyga, åka tåg/båt eller köra bil.
För de senare alternativen är det kanske nattfärja från Trelleborg som gäller. Då kommer man till
Rostock. Tågresenärer tar buss till stationen och sedan tåg till Berlin. Bilister sätter sig i bil. För
båda kategorierna gäller att man lämpligast äter frukost på väg till Berlin (bättre än på färjan). I
Rostock finns Intercity Hotel nära stationen.
Annars är det København H via Hamburg Haupbhnhof som gäller. www.bahn.com för tågtider. De
rikigt tåglystna skaffar ett Interrailkort och gör några extra tågresedagar i samband med
arbetskonferensen
Bäst på tågresor i Europa är faktiskt Centralens Resebutik i Kalmar. 0480-362210.

