Workshops under
Taizéhelgen i Jönköping
Här nedan hittar du vilka workshops som arrangeras under Taizédagarna.
Du får välja/önska 3 workshops, vi schemalägger två alternativ, eller ett om du
väljer någon av de längre workshops-en (rödmarkerad).
Anmäl dina önskemål i prioriterad ordning.
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Idag ska jag gästa ditt hem 1
Två olika kyrkotraditioners kommentar på
berättelsen om tullindrivaren Sackaios, Luk
19:1-10.
Emanuel Sennerstrand, teolog och lekman i
St Franciskus romersk katolska församling,
Jönköping, Maria Ahlriksson, pastor Andreasförsamlingen, Equmeniakyrkan, i Jönköping.
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Med tron som drivkraft
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Så länge jag teg tynade jag bort

Idag ska jag gästa ditt hem 2
Två olika kyrkotraditioners kommentar på
berättelsen om tullindrivaren Sackaios, Luk
19:1-10.
Josef Dag, präst S:t Kuryakos syrisk-ortodoxa
församling i Norrköping. Emma Janerheim,
präst Svenska kyrkan Jönköping.

Klosterliv i vardagen
Samtal om klosterliv och levnadsregel i vardagen med Tobias Hadin från kommuniteten
Oikos i Göteborg och Marta Gustavsson, präst
i Svenska kyrkan Malmö.

Följ mig
Samtal och vägledning om kallelsen och vad
Gud vill med våra liv.
Broder Matthew från Taizé.
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Vid källan
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När du ber, gå då in i din kammare

Om Taizés historia, kallelse och spiritualitet

Teori och praktik om tystnadens bön som platsen för erfarenheten av Gud.
Rosie Gard, pastor och förståndare på Wettershus retreatgård.
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Om att utifrån sin tro och livshållning vilja och
kunna göra skillnad.
Workshop med Svenska kyrkans internationella
arbetes ageravolontärer.

Om profetisk diakoni och kyrkans ansvar att
vara röst i samhället.
Karin Ahlqvist & Charlotte Säll, diakoner i
Svenska kyrkan.

Som leran i krukmakarens händer
Bibelmeditation över saligprisningarna med färg
och form.
Veronica Frendin, pedagog i Svenska kyrkan

efter friden som band bevara
10 Sträva
den andliga enheten
Pröva att knyta ditt eget ortodoxa radband.
Fader Issa Saleiby, Norrköping.

11 Så ska ni be

Lär dig sjunga Herrens bön på arameiska.

och vägled varandra med
12 Lär
psalmer, hymner och andlig sång
Fördjupande sångövning.
Karin Edwardsson, kantor Svenska kyrkan.

13 Prisa honom med strängaspel
och flöjt.

Lär er spela instrumentalpartierna i
Taizésångerna. Ta med instrument.
Pälle Hammarlund, kantor i Svenska kyrkan
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Prisa honom med tamburin och dans
Upplev liturgisk trumdans med den Eritreanska församlingen.

15 Med dans skall de prisa hans namn
Liturgisk dans, gestalta Taizésångerna med
kroppen. Maria Wallinder Elg.
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Jesus drog sig undan mot sjön
tillsammans med sina lärjungar
Pilgrimsvandring från Kristine kyrka, genom
”undergången” längs Vättern till den Rumänsk-ortodoxa kyrkan på Wilhelmsro
Biskop Fredrik Modéus och Broder Jurabaj
vandrar med.

17 I min Faders hus finns många rum
Kyrkvandring till Jönköpings olika kyrkor.
Fredrik Hollertz Svenska kyrkan leder.

var hungrig och ni gav mig att
18 Jag
äta
Ett besök på Österängen och det sociala
arbete som bedrivs i kyrkan, konsthallen och
butiken Dela. Hanna Forsén, diakoniassistent
Svenska kyrkan Jönkping
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Om jag talar både människors och
änglars språk men saknar kärlek
Språkcafé med nyanlända svenskar
Kenneth Peterson, pastor Allianskyrkan
Jönköping

20 Jag var ensam och ni besökte mig

En eftermiddag med och för de gamla på
äldreboenden i Jönköping, samtal, fika, bön
och sång. Jonas Lindstrand diakon Svenska
kyrkan och ungdomar från Ljungarums kyrka
leder.

skapelsen ropar ännu som i
21 Hela
födslovåndor

Bryr sig Gud om djur? Om skapelse, djur och
vegetarianism utifrån bibel och kristen tradition. Maja Ekström och Sunniva Rettinger
från Vildåsnan – kristen vegetarisk förening.

