aKF:s öppna arbetskonferens och årsmöte

SÄG SOM DET ÄR!
30-31 aug 2019 Stockholm
Kyrkodagar hör till den kyrkliga förnyelsens umgängesformer. Det kunde, i det som ter sig som forntid, vara
enkla dagar i Osby eller Burseryd, men det kunde också vara stora möten i Uppsala med teologdag, mängder av
människor och storslagen högmässa i Uppsala domkyrka.
I augusti i år blir det två dagar som kallas ”öppen arbetskonferens”. Det blir föredrag med påhak, alltså en
dialogstruktur som ska locka till samtal och stimulera inte bara medlemmar till eftertanke. Öppenheten anger
en ambition och ett program som söker ett bredare forum än bara det rent inomkyrkliga. Genom att analysera
samtiden och spana efter framtidens stora samhällsfrågor blir vi skickligare på att tyda tidens tecken.
Temat ”Säg som det är!” uttrycker inte felfinnariver utan hållningen i Psaltaren 32:3. Vi behöver säga som det
är - både vad det gäller människan och vad det gäller kyrkan. En öppen gemenskap är därför alltid en
samtalsgemenskap med plats för olika perspektiv i tillit till löftet om att Sanningens Ande är en gåva till oss. Så
är också duvan arbetsgemenskapens symbol.
aKF:s styrelse tänker sig att de frågor som tas upp i år hanteras med det allvar som inte är glädjens motsats.
Kyrkan ser leende framtiden an (Ordspråksboken 31:25) också när samtidens problem måste hanteras. Detta är
den kyrkliga förnyelsens kännetecken, menar styrelsen.
Välkomna till en öppen arbetskonferens!
Johan Kalin
vice ordförande

FREDAG 30 aug 2019
13. Årsmöte
MÄNNISKANS VILLKOR
14. Athanasius - inledning
14.10 Ett inspel om Sverige 2019
Författaren, fil dr h c Lena Andersson, Stockholm
Förläggaren Björn Linnell, Stockholm
Påhak: sr Karin , HAO, Alsike
15.15 Kaffe
15.45 Kristen moral utmanad och utmanande
Komministern Josef Edebol, Sigtuna
Påhak: Doktoranden, pastorn Daniel Gustafsson, Uppsala
17.00 Manligt och kvinnligt, har vi lärt oss något väsentligt?
Filosofie doktorn, universitetslektorn Anna Greek, Vickleby
18. Vesper
Komministern Marco Aldén, Kalmar
19.30 Kyrklig förnöjelse. S:ta Eugenia kyrka, Kungsträdgårdsgatan 12, T-banestation Kungsträdgården.
(Anmälan)

LÖRDAG 31 aug 2019
SVENSKA KYRKANS VILLKOR
8.30. Mässa
Katarina kyrka
9.30 Kyrka
Vart ska detta barka vart? Kyrkoanalys
Professorn Jørgen Straarup, Umeå
Påhak: Medicine doktorn Per Arvidsson, Lund
10.30 Kaffe

11.00 När det oandliga (svamlet) bedöms vara andligt?
Medicine doktorn , överläkaren Anders Rönnblom, Uppsala
Påhak: Advokaten , VDM Andreas Stenkar Karlgren, Kävlinge
12.00 Lunch
13. Ämbete, KÄE-arbetet - vad hände och vad återstår 26 år senare
Docenten, fd komministern Dag Sandahl, Moheda
Teologie doktorn, skribenten, pastorn Annika Borg, Stockholm
Påhak: Teologie doktorn, prosten Kjell Petersson, Stockholm
14.30 Enhet, Ekumenik i dagsläget
Teologie doktorn, pastorn Bo Brander, Uppsala

15.30 Kaffe
16. Den gränslösa kyrkliga förnyelsen – att förvalta och förnya
Biskopen Göran Beijer, Stockholm
Påhak: Kyrkoherde Johan Kalin, aKF:s v ordf, Stenbrohult

17. Konklusion och slutvälsignelse
17.15 Slut

ANMÄLAN är endast nödvändig till fredagens buffé kl 19.30 som kostar 200 kr. Anmäl till info@akf.se
och betala vid dörren. I den ekonomiska kalkylen att det skänks gåvor för att täcka omkostnader, för
hyra, förtäring etc.
FÖREDRAG äger rum i Andreaskyrkan som är belägen på Högbergsgatan 31, mitt på Södermalm i
Stockholm. Promenera 20 min från centralstationen eller ta tunnelbanan till station Medborgarplatsen.
Gå upp i uppgång Björns trädgård. Gå in mot Stockholms centrum på Götgatan och sedan höger på
Högbergsgatan. Totalt är det en promenad på ett par minuter.
ÖVERNATTNINGSMÖJLIGHETER kan sökas via: http://sv.hotels.com/ eller 0771-404 122.
DELTAGARAVGIFT tas inte ut. Däremot är en gåva till aKF mer än välkommet, och styrelsen vädjar
om generösa gåvor till BG 5123-7147.
MEDLEMSKAP kan lösas via insättande av medlemsavgiften (för ny medlem och studerande 100:-,
för pensionärer 180:-, övriga medlemmar 260:-) på BG 5123-7147
ÖVRIGA FRÅGOR hänvisas till info@akf.se

