NY UTBILDNINGSOMGÅNG 2021

Med kroppen
som redskap

i andakt och gudstjänst

Att vara människa är att både vara andlig och kroppslig. Vi
upplever och möter oss själva, varandra och livet genom vår
kropp och våra sinnen. Kroppen är vårt hem och vårt tempel.
Bibeln rymmer många berättelser där dans
är en självklar del i liv och gudstjänst.
Kristen tradition bär också på ett arv av
kroppslighet och rörelse i kyrkorummet
som blir allt viktigare att återknyta till och
utveckla. Utbildningen vill ge dig metoder,
erfarenhet och inspiration till att låta kroppen få mer plats i församlingens gudstjänst
– och andaktsliv.

”

Kursen gav mig
inspiration när jag
firar gudstjänst på
traditionellt sätt. Den
fördjupar förståelsen
av gudstjänstens
inneboende kraft.

Utbildningens syfte
• Att öka den egna förankringen och närvaron i kroppen.
• Att ge konkreta metoder och inspiration till att leda en mer
kroppsburen andakt och gudstjänst.
• Att ge en fördjupad förståelse av gudstjänstens delar:
samling, ordet, måltiden och sändning.

Metod
Utbildningen sker i första hand genom praktiska övningar
men även genom reflekterande samtal och viss teori. Mellan
kurstillfällen arbetar deltagarna med hemuppgifter.

För vem?
Utbildningen vänder sig till medarbetare och ideella i Stockholms stift. Deltagare från andra stift är välkomna i mån av
plats.

”

Vidgar blicken för
vad en gudstjänst
kan innehålla och
innebära.

ANTAL DELTAGARE: Max 15 personer. Minst 10 personer.
AVGIFT: 4 000 kronor per deltagare, inkl fika. Lunch ingår ej.
KURSTILLFÄLLEN: 1–2 februari och 19–20 april 2021.
Deltagare förväntas kunna delta vid samtliga tillfällen.
PLATS: Storkyrkosalen,Trädgårdsgatan 9, Stockholm.
ANMÄLAN: Senast 1 december 2020 via webben:
http://anmalan.svenskakyrkan.se
INFORMATION: Ingegerd Häller, 08-505 992 14
ingegerd.haller@svenskakyrkan.se
stiftsadjunkt Sara Garpe, 08-402 36 07
sara.garpe@svenskakyrkan.se

”

Jag har fått med mig
en massa nytt och bra
övningar som är lätta
att använda.

”

Inspirerande!

Kursansvariga och utbildare
Annika Wällstedt, leg. sjukgymnast, dansterapeut utbildad
vid Danshögskolan, har studerat danspedagogik vid SMI
samt varit yrkesverksam inom psykiatrin. Hon har även varit
verksam med dans och rörelse i kyrkan i olika former sedan
1994 och fortbildat sig kontinuerligt inom dans och rit samt
medverkat i stiftets fortbildning Dans, hälsa och andlighet.
Ingegerd Häller, präst i Hässelby församling, har fördjupat
sig i kropp och rit och bland annat översatt en liturgisk hymn
från 100-talet, den så kallade Danshymnen (översättning och
kristologisk analys publicerad i Exegetisk årsbok 2012).
Båda är diplomerade i Stockholms stifts ledarskapsutbildning Kropp och rörelse i gudstjänst och diplomerade dansledare i Heliga danser-traditionen. De har samarbetat kring
gudstjänstutveckling i Hässelby församling och utvecklat ett
själavårdande koncept Skapande rörelse.

”

Kursen gav mig en fördjupad
kroppskännedom i en ordlös
gemenskap och inspirerade
mig till en mer kreativ hållning
i gudstjänst och bön.
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