
TRONS KONSEKVENSER
Distans/kvartsfart 2013-2014

Syfte och mål
Kursen vänder sig till dig som under ett år vill fördjupa dig i din kristna tro och vad 
denna kan få för konsekvenser i ditt liv och i världens liv. Kursen vill lyfta fram aktuella 
samhällsfrågor i ett kristet perspektiv och peka på den kristna tron som en inspiration till 
handling. Vad innebär det egentligen att försöka leva som man lär? Vad säger kristen tro 
om vårt ansvar för oss själva, varandra och den värld Gud skapat? Huvudfokus i kursen 
ligger på bibelstudium, ekoteologi och etik.

Kursen har som syfte att ge den studerande:
• En grundläggande kännedom om bibelns texter som kan leda till handling.
• Möjlighet till fördjupning och reflektion över den egna tron och vad den kan leda till.

Mer om kursen
Kursen är en distanskurs på kvartsfart med 9 samlingar över två dagar vardera på 
S:t Sigfrids folkhögskola.
Vi träffas en torsdag och fredag i månaden från kl. 10.15-20.00 på torsdagen och 
kl. 08.15-15.00 på fredagen.
Torsdagen inleds med morgonbön i 
kryptan. Kaffe finns från 09.30. 
Fredagen inleds med morgonbön i kapellet.

Schema
Hösten 2013
12-13/9 (kursstart)
10-11/10
7-8/11
5-6/12 (to retreat)

Våren 2014
16-17/1
13-14/2
13-14/3
10-11/4
8-9/5 Hajk

Under FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 
2009 deltog runt 15 000 delegater från 192 
länder. Konferensens huvudmål var att få 
världens länder att enas kring åtgärder som 
kan bromsa den globala uppvärmningen. 
Kyrkans roll var bland annat att påminna 
om människans förvaltaransvar. Det är 
denna jord vi har att leva våra liv på - There 
is no planet B.



Kursens ämnen 
• Bibelstudium: genomgång av bibliska texter, reflektion och samtal om dess konsekven-

ser. Vi använder oss oftast av en befrielseteologisk bibelläsningsmetod.

• Etik: Hur kan vi se på människan och hennes roll i världen? Finns det kristen etik som 

kan styra vårt handlande?

• Hållbarhetskunskap:Klimatproblematiken och andra miljöutmaningar studeras ur ett 

helhetsperspektiv på hållbar utveckling.

• Friluft och rörelse:  Under kursen förlägger vi vissa pass i naturen för att känna Guds 

skapelse in på bara skinnet. Vi arbetar med våra kroppar med fokus på uppskattning av 

vår kropp och våra förmågor. Vid ett tillfälle gör vi en hajk i naturen med kanotpaddling 

och vandring.

• Troslära:vad lär Svenska kyrkan om engagemang, aktivism och aktuella samhällsfrågor?

• Projektarbete:Varje studerande skriver ett avslutande arbete utifrån egna erfarenheter 

av att göra skillnad i världen. Under läsåret skall alla studerande arbeta ideellt i någon 

organisation eller kyrka och dessa erfarenheter sammanfattas i det skriftliga arbetet.

• Gudstjänst och andakt:De studerande arbetar med gudstjänstens gestaltning och mor-

gonandakter.

Kursansvarig
Magnus P. Wåhlin
Stiftsadjunkt och skolpräst. Tidigare miljöhandläggare och 
internationell sekreterare i Växjö stift.
Författare till boken ”En annan värld är möjlig. Teologi i klimat-
krisens tid.”
Långvarigt engagemang i scoutrörelsen, fredsrörelsen och 
miljöpolitik.

Ansökan
Ansökan görs senast den 15 maj 2013. Därefter kan man söka till eventuella återbudsplatser. 

Ansökan görs genom att skicka in ansökningsblanketten, personbevis och ett personligt brev 
där du:
• Berättar varför du vill gå kursen
• Berättar hur ditt församlingsengagemang ser ut idag

Ansökningsblankett och mer information om studier på S:t Sigfrids folkhögskola hittar du på 
www.sigfrid.se


