
Lördag 3 oktober, Ideellt forums Idédag

Delaktig - hjälpa till 
eller ha delat ansvar 

När? Lördag 3 oktober kl 9 - 18. 

Var? På tre olika platser i Lunds stift Jämshögs 
folkhögskola, Höganäs församling, S:t Maria kyrka 
Malmö. Ange ort du vill delta på i anmälan. 

Hur?  Föreläsningar streamas från Ideellt forums 
Idédag i Eskilstuna. Andakter och smågruppssamtal 
hålls på plats. 

Pris? 250 kr inkl  lunch samt fika på fm och em.  Ange 
specialkost vid anmälan. 

Anmälan? Sök 320540 på sensus.se 
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/idedag-d
elaktighet-320540/ 
Med anledning av Covid-19 följer vi 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
anpassar lokal, maxantal mm  Sista anmälningsdag 28/8

Frågor? pernilla.agardh@sensus.se 0730-303055

Sensus studieförbund



Delaktig?!
Vad tänker du på när du hör ordet delaktig? Är det att 
vara en del av något som är större? Att få forma sin 
egen del på sitt eget sätt med egna kompetenser och 
idéer? Att göra det någon annan förberett åt mig att 
utföra?

Man kan tänka kring begreppet delaktig på så många olika sätt. Ett 
sätt att tänka är att alla är delar av samma kropp som var och en 
behövs för att allt ska kunna fungera så bra som möjligt. Ett annat 
sätt att tänka är att några planerar och att flera genomför det som 
ska göras. Ett ytterligare sätt är att se på delaktighet som något 
viktigt och berikande både för den individ som får känna det och 
för sammanhanget, som genom mångas bidrag, bättre kan uppnå 
sitt syfte. Oavsett synsätt är alla delar av den kyrka som byggs i 
församlingens liv.

Lördagen 3  oktober anordnas Ideellt forums Idédag i 
Eskilstuna. Vi deltar digitalt från olika delar av landet. I Lunds 
stift  ses vi fysiskt på 3 olika platser; Höganäs, Jämshög och 
Malmö.  Välj ort du vill delta på  i din anmälan.  Varje plats 
tar max 50 personer och vi är i stora lokaler så vi kan hålla 
avstånd. 
Dagen riktar sig till alla i församlingen;  ideella, 
förtroendevalda och anställda. Mer indormation om 
föredargen och medverkande finns i anmälningslänken. 

Program

9.00  Andakt och inledning
9.30  Delaktighetens tre lager, Lena Jonsson
9.55  Mitt liv som ideell, Julia Klein, Martin Sjökvist och Pär Lindberg 

10.15  Fika

11.00  Medarbetarskap, hur vi arbetar strategiskt med idealitet i 
Oxelösunds förs. Eva Henriksson och Mattias Bähr
11.25 Idealitetens teologi, Cecilia Nanfeldt
11.45  Interaktiv reflektion

12.00 Middagsmässa och sedan lunch 

13.30  Vi får möjlighet att samtala med varandra på ett kreativt sätt 
kring det vi hört på förmiddagen.
14.15  Seminariepass 1 (mer info och val görs i anmäningslänken)
15.15 Seminariepass 2

16.00 Fika

16.30  Nu kör vi! Du vet aldrig vart det tar dig, Jonas Hagström
17.30  Delaktig!?  Hjälpa till eller ha delat ansvar. Vi knyter ihop 
dagen

Mer seminarieinformation finns i anmälan där val görs. 
Pass 1: A. Strukturer och kulturer / B. Barns delaktighet / C. 
Vandra med Sakaios
Pass 2: A. Idealitetens ideologi / B. Barns delaktighet / C. 
Vandra med Sakaios


