Välkomna till höstens
bibliodramadagar

Årets tema är:

FÄRDRIKTNING FRED
"Bibliodrama som möjlig fredsväg"

14 -15
oktober
2022

fi

www.brommafolkhogskola.se/kortkurser

Bibliodramasällskapet
vill erbjuda dig som är ny ken och
vill prova på bibliodrama som en
möjlighet. Programmet är byggt med
möjlighet att delta under hela tiden
eller att välja olika delar: Det blir
workshops, lunchmöte, festkväll med
god mat och tid att mötas. Tillfället är
en inspiration och mötesplats!

Valbara workshops
Workshop 1 (Långt)
Fredag kl.18.00 - Lördag kl.17.00
Bibliodrama utifrån 3 bibeltexter, vi erbjuder bakåt,
framåt och nuet. Möjligheter till färdriktningar
till fred och frid.
Ledare: Susanne (Sussi) Ågren och Susanne Lindström

Workshop 2 ( Kort)
Fredag kl. 18.00 - 21.00
Bibliolog utifrån en bibeltext. Bibliolog är ett särskilt
sätt att arbeta i grupp med en bibeltext.
Ledare: Eva Danneholm

Workshop 3 (Kort)
Lördag kl. 9.00 -12.00
Bibliodrama ” I skuggan av ett krig”
Ledare: Kerstin Jurdell

13.00 - 13.45 LUNCHMÖTE

Färdriktning Fred - Vilka färdmedel leder oss mot fred?
Samtalet leds av Margareta Ingelstam, Eva Danneholm och Lotta Geisler.
Margareta Ingelstam, Kristna Fredsrörelsen,
deltar med lång erfarenhet av praktiskt
fredsarbete och ickevåldsträning.

"Workshop 4 (Kort)
Lördag kl.14.00 -17.00
Bibliodrama om Välsignelsen,
” Välsignelse för fred och färd .”
Ledare: Helene Isborn och Henrik Ydreborg

Fredag 14 oktober
17.00 – 17.30 Incheckning
17.30 – 18.00 Välkommen till dagarna
18.00 – 21.00 Workshop 1 + 2
Lördag 15 oktober
08.30 – 09.00 Välkommen till dag två
09.00 – 12.00 Workshop 1 + 3
12.00 – 14.00 Lunch
13.00 - 13.45 Lunchmöte Färdriktning Fred
14.00- 17.00 Workshop 1 + 4
17.00 – 18.00 Paus
18.00 – 20.00 Festlig middag med samtal
om liv och bibliodrama. KrF:sordförande Sara
Lindblom kommer att tala under kvällen.

Information:
Priser

Workshop 1 eller 2+3+4 + lunch + fest dvs
ALLT : 1100:Workshop 1: 650:- med lunch 800.En workshop: (w2, w3 eller w4) 400:med lunch 550:Två workshops : 700:- med lunch 850:Fest: 450:-

fredstillstånd, pax, fredstid,
tillstånd utan krig,
vapenstillestånd; fredsslut,
fredsfördrag; sämja, försoning,
endräkt, enighet. lugn, ro, frid,
harmoni, stillhet.

Datum: 14-15 oktober 2022
Plats: Bromma Folkhögskola
Resebidrag: Även i år nns möjligheten att
söka resebidrag – upp till hälften av sin
reskostnad.

I rörelse

Bokbord: Det kommer nnas ett litet bokbord,
info om bibliodrama och en ”bibliomat” där
man kan lämna motionsförslag till årsmöte.

Nog nns det mål och mening i vår färd
-men det är vägen, som är mödan värd.

Boende: Det är inte möjligt att bo på Bromma
folkhögskola, men vi rekommenderar First
hotel och uppge kod Kortkurs Bromma
folkhögskola för en liten rabatt. eller något
hotell i Stockholm. Från Brommaplan åker man
snabbt in till city.
Anmälan: Hittar du på
https://www.brommafolkhogskola.se/
kortkurser/bibliodramadagar/
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Senaste anmälningsdagen är den 5 oktober
2022.
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Synonymer till fred

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.
På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av
sång.
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.

Oändligt är vårt stora äventyr.
Ur diktsamlingen "Härdarna". av Karin Boye

att Du vill vara med och tillsammans med oss både ra
arbetet med bibliodrama och göra bibliodrama förstås, och
på så vis bidra till bibliodramas hållbarhet som ett
berörande, kreativt, lekfullt och seriöst sätt att skapa
möten mellan texter och människors liv också i framtiden!

Vi ses!
Följ gärna gruppen på
Facebook:
”Bibliodramasällskapet i
Sverige”.
Där kommer
det nnas
spännande
lmer om
helgen och annat smått
och gott.
Vi nns också
på Instagram.
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Läs mer på
www.bibliodrama.se
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Vi i Bibliodramasällskapets styrelse hoppas

