Fred att växa
FORUM FÖR KRISTEN FOSTRAN
2 - 4.10.2018
Hotel Rantapuisto, Helsingfors

Välkommen till Forum 2018 för
församlingsanställda som jobbar med ungdomar
eller som ledare för kyrkans barnverksamhet

PROGRAM
Tisdag 2.10
11.30
12.45-13.15
13.15 -14.45
14.45-15.15
15.30-17.00
18.00
20.00

Lunch
Välkommen och presentation
Parallellprogram - Verkstäder
Kaffepaus. Check-in på hotellet senast kl. 15.
Parallellprogram - Verkstäder
Middag
Mässa

Onsdag 3.10
7.00 9.00
9.15
10.00 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 16.00
16.00 19.00

Frukost
Morgonandakt
Presentation av handlingsprogrammet för
förebyggande av sexuella trakasserier i församlingen
Seminarium med Ulrica Stigberg- Pass 1: Om ingen
pratar om det - hur kan man då veta? Om barn, unga
och nätpornografi
Paus
Seminarium - Pass 2: Fortsättning från pass 1
Lunch
Seminarium - Pass 3: Mitt ibland oss – om kyrkans
utmaning kring nätpornografi
Aktiviteter, gym, bastu m.m.
Festmiddag

Torsdag 4.10
07.00 9.15
9.30 - 10.30

10.30 12.00

Frukost
Morgonandakt
Seminarium - Fredrika Biström: Hur kan vi
professionellt stöda barn, ungdomar och deras familjer
i hbtiqa-frågor?
Diskussion kring dagarnas program
KCSA News
Lunch. Check-out från hotellet senast kl. 12.

MEDVERKANDE
Ulrica Stigberg, är präst och författare som har varit
verksam i Fryshuset i Stockholm i 21 år. Ulrica har
skrivit flera böcker bl.a. Visuell drog som är en bok
om unga och nätpornografi. I maj 2018 utkom hennes
senaste bok Mitt ibland oss. I den ger Ulrica verktyg
för hur vi kan behandla temat mer specifikt i
församlingarna. Mer om Ulrica och hennes arbete
kan du läsa på nätet, www.visuelldrog.se

Fredrika Biström är sexualfostrare och
Regnbågsankans verksamhetskoordinator. Hen har sedan 2009
utbildat i ämnen som berör sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Regnbågsankan är föreningen för hbtiqafrågor på svenska i Finland, och en av
Setas medlemsorganisationer. På bilden ser ni Fredrika delta i paraden
på Nykarleby Pride år 2017. Mer om Regnbågsankan,
https://www.regnbagsankan.fi

Workshopledare
Jonas Biström, Changemaker-koordinator på Kyrkans Utlandshjälp
Gunborg Lindqvist, pensionerad prost och icke-pensionerad
bibliodramatiker
Kaarle Mannila, mångsysslare inom musik
Mari Nurmi, barn- och ungdomsarbetsledare i Väståbolands svenska
församling och utbildad ledare för Godly Play Foundation

Övriga medverkande
Fredrik Kass, Stefan Myrskog, Maria Björkgren-Vikström, Mirva
Sandén m.fl. från Kyrkostyrelsen/Kyrkans central för det svenska
arbetet

VERKSTÄDER
1. Godly Play med Mari Nurmi
Godly Play är en pedagogisk metod speciellt utvecklad för att främja
barns andliga utveckling. Genom användandet av konkreta material,
”undrande” och eget skapande inbjuds barnet att stiga in i Bibelns
berättelser och göra dem till sina egna. Godly Play har utvecklats under
flera decennier av Jerome Berryman med Maria Montessoris pedagogik
som grund. Metoden utvecklades främst för barn
3 - 12 år, men används framgångsrikt i många
andra sammanhang, t.ex. inom äldrevården och
med konfirmander. Mari bjuder både på teori
och en hel session av Godly Play.

2. Dela fred med Jonas Biström
Temat för kyrkans fostran 2018 - 2019 är Dela fred. Men hur delar vi
fred i praktiken och hur kan vi ta vara på ungdomarnas aktivitet och
vilja att förändra och förbättra världen? Jonas ger konkreta tips om
bl.a. hur vi kan jobba med ungdomar och hur de ser på sin egen frid till
den stora världsfreden samt hur vi kan hjälpa dem att påverka både
lokalt och globalt.

3. Bibliodrama med Gunborg Lindqvist
Vi gör bibliodrama tillsammans. Inga
förhandskunskaper behövs.

4. Rytmer med Kaarle Mannila
Ljudimprovisationer, rytm och dans
från världen!

PRAKTISK INFORMATION
Anmälan
Elektronisk anmälan senast 31.8.2018 före kl. 16.00 via
https://www.lyyti.in/forum_2018
Plats
Hotel Rantapuisto, Furuborgsgatan 3, Helsingfors. Mer om hotellet på
nästa sida.
Kostnader
Delat dubbelrum (inkl. måltider och program): 360,00 euro/person
Enkelrum (inkl. måltider och program): 439,00 euro/person
Endast måltider (ej hotellfrukost) och program: 245,00 euro/person
Om du vill dela rum ber vi att du på förhand talar med den person som
du önskar dela rum med. Så undviker vi onödiga missförstånd.
Hotellfrukosten ingår i rumspriserna. De som inte övernattar på
hotellet kan förhandsbeställa hotellets frukost till onsdag och torsdag
till priset av 10,00 euro/person/dag.
Annulleringsvillkor och -avgifter
40 dygn innan, ingen avgift
39 - 21 dygn innan, annulleringsavgift 50 %
20 - 7 dygn innan, annulleringsavgift 75 %
senare än 7 dygn innan, annulleringsavgift 100 %
Mer information
Anmälan, logi och kostnader: Tuula Koskinen, tuula.koskinen@evl.fi
Program: Fredrik Kass, fredrik.kass@evl.fi

HOTEL RANTAPUISTO
Hotel Rantapuisto är beläget på en naturskön strandtomt på
Ramsöudden i Nordsjö, Helsingfors. Avståndet till Helsingfors centrum
och Helsingfors-Vanda flygplats är ca 15 km. Hotellets webbsida:
https://www.rantapuisto.fi
Hotellet har 200 gratis parkeringsplatser för sina gäster. Prova med
Ramsöuddsvägen om din GPS inte hittar Furuborgsgatan, som är ett
rätt så nytt gatunamn.
Allmänna kommunikationer:
 Metrolinje M1 från Helsingfors centrum till Rastböle metrostation
och vidare med buss 560 till korsningen av Havs-Rastbölevägen
och Ramsöuddsvägen, avstigningshållplatsen heter Ramsöuddsvägen (4557). Därifrån är det ca 600 meters promenadväg till
Rantapuisto.
 Metrolinje M1 från Helsingfors centrum till Nordsjö och vidare
med servicelinje 816 som kör ända fram till Rantapuisto.
 Tidtabeller och ruttplanerare: https://www.hsl.fi/sv

