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ohannesakademin, skapad på Nya Slottet Bjärka-Säby, är 
en ekumenisk studie- och samtalsmiljö som vill fördjupa det 
ökade intresset för det gemensamma kristna arvet från den 
tidiga kyrkan. Utifrån ett tydligt centrum i den tidiga östliga 

kristenhetens monastiska spiritualitet önskar akademin berika svensk 
kristenhet med nya källflöden. ¶ Johannes akademin vill möjliggöra 
teologiska studier och forskning i en miljö där dagliga tideböner och 
regelbunden eukaristi firas. Den unga kyrkans självklara förening 
av studier och bön utgör akademins ledstjärna. Så skapades en gång 
den berömda devis som var rådande under den odelade kyrkans tid: 
”Teolog är den som ber i ande och sanning, och den som ber i ande 
och sanning är teolog.” ¶ Med sin inriktning på den tidiga monastiska 
traditionen vill Johannes akademin i kurser, seminarier och runda-
bordssamtal ge näring åt och redskap för en teologisk och andlig 
fördjupning som idag efterfrågas av alltfler, samt bidra till att göra 
denna tradition tillgänglig för dagens svenska kristenhet. Genom 
ett bibliotek med samma inriktning, kombinerat med ett generöst 
studierum i Nya Slottet, ger Johannesakademin även möjlighet för 
kortare och längre vistelser för forskning eller personliga studier.  
¶ Johannesakademin, liksom tidskriften Pilgrim, förvaltas av För-
eningen Johannesakademins vänner och är en del av den miljö som 
formats av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby. Den riktar sig 
till såväl lekmän som präster och pastorer som söker fördjupning och 
fortbildning. Studier i Johannes akademin kräver inga akademiska 
meriter, endast ett genuint intresse. Genom att vara en mötesplats för 
människor som söker de för hela kristenheten gemensamma rötterna 
vill Johannesakademin verka för en större enhet mellan kyrkans olika 
traditioner. ¶ Johannesakademins ledningsgrupp består av följande 
personer: Samuel Rubenson (preses) Professor i kyrkohistoria vid Lunds 
univer sitet och präst i Svenska kyrkan. f Misha Jaksic ortodox präst och 
samordnare för de ortodoxa kyrkorna i Sveriges Kristna Råd. Per Rönne
gård Teologie doktor i Nya testamentets exe getik och präst i Svenska kyr-
kan. Christina Schöldstein Teolog och konst- och litteraturvetare tillhörig 
den Ortodoxa kyrkan. TD Joel Halldorf lektor vid Teologiska Högsko-
lan i Stockholm. Lovisa Bergdahl (sekreterare) Doktor i pedagogik vid 
Stockholms universitet.

J Johannesakademin inbjuder till ett seminarium 
om helgonen som enhetens tecken

En Sky av vittnEn

Nya Slottet Bjärka-Säby
Måndagen den 20 maj kl 9.30–16.00

Ett seminarium där vi tillsammans reflekterar över frågor som rör 
helgonen roll i den kristna traditionen: 
·  Vad innebar ”kulten av de heliga” i den tidiga kyrkan?
·  Hur har firandet av helgonen varit med och skapat kyrkoår  

och kristen berättartradition?
·  På vilket sätt kan firandet av trons vittnen berika tron och  

främja kyrkans enhet idag? 
·  Helgonen och våra böner: Vad kan vi enas om?
·  Vad innebär det att fira de trons vittnen vars martyrium  

har orsakats av den del av kyrkan vi själva tillhör?

Medverkande: biskop anders arborelius, biskop Jonas Jonson, 
biskop abakiir, professor Samuel Rubenson, Syster katarina OSB, 
Heliga Hjärtas Kloster, pastor Peter Halldorf.

Anmälan och frågor: info@johannesakademin eller 013-440 25.
Kostnad: 600 kr, inkl lunch och fika.

Årsmöte för Föreningen Johannesakademins vänner
Söndagen den 10 mars kl 14.00–16.00 på 

Nya Slottet Bjärka-Säby.
Efter årsmötesförhandlingarna samtalar Torsten Kälvemark, 

Samuel Rubenson och Peter Halldorf om platsens 
betydelse i den heliga historien.

FORtBiLDninG 
med fokus på arvet från den tidiga kyrkan 

Johannesakademin arrangerar inte endast egna kurser, föreläsningar 
och seminarier. Akademin är också beredd att på uppdrag bistå för-
samlingar och andra intresserade med fortbildning inom vårt område. 
För fortbildning i Johannesakademins regi gäller
· att den är knuten till den ekumeniska kommuniteten på Bjärka-Säby
· att den sker på ekumenisk grund och med kyrkans enhet för ögonen
· att den är integrerad med det dagliga bönelivet på Bjärka-Säby
· att den har sitt fokus på arvet från den tidiga kyrkan
· att den särskilt betonar den ortodoxa traditionens bidrag
· att den öser ur den monastiska traditionen

All fortbildning sker i samverkan med studieförbundet Bilda.
Förfrågningar om fortbildning riktas till Johanna Eklöv, 
tel 013-44025 · e-post info@johannesakademin.se

För fortbildning i Johannesakademin står, när tid och krafter tillåter, 
de lärare som ingår i akademins lärarkollegium. Till detta hör: 
Docent Helena Bodin, Stockholms universitet och Newmaninstitutet, 
Uppsala · Professor Perarne Bodin, Stockholms universitet · Profes-
sor Stephan Borgehammar, Lunds Universitet · FD Britt Dahlman, 
Lunds Universitet · Docent anders Ekenberg, Newmaninstitutet · 
Docent Ezra Gebremedhin, Uppsala Universitet · TD Patrik Hagman, 
Åbo Akademi · TD Joel Halldorf, Teologiska Högskolan i Stockholm 
· Pastor Peter Halldorf, redaktör för tidskriften Pilgrim, Bjärka-Säby 
· TD Michael Hjälm, S:t Ignatius teologiska seminarium och studie-
förbundet Bilda · Protohierei Misha Jaksic, Heliga Annas ortodoxa 
församling, Linköping · TK, FK torsten kälvemark, kulturskribent, 
Södertälje · Seniorrådgivare Harad Olsen, Universitetet i Agder · 
TD Johannes Pulkkanen, Umeå universitet och Newmaninstitutet 
· Professor Samuel Rubenson, Lunds universitet · TD Henrik Rydell 
Johnsén, Lunds Universitet · TD Per Rönnegård, präst, Svenska kyr-
kan i Gävle · FK, TK Christina Schöldstein, författare, Malmö · Broder 
ingmar Svantesson, benediktinmunk, den helige Benedictus kloster.



Johannes Teologens ikonmålarskola
Kurser i ikonografins teori och praxis

17–22 februari 2013
Introduktions- och fördjupningskurs i ikonografins teori och praxis 
Under introduktionskursen framställer deltagarna en ikon av Kristus 
eller Guds Moder. Deltagarna på fördjupningsnivå väljer ett större 
och mera krävande motiv. Av dem förväntas att de deltagit i intro-
duktionskursen eller har motsvarande grundläggande kunskaper. Den 
teoretiska delen av programmet presenterar historiskt och ikonogra-
fiskt de motiv som är aktuella för kursen samt ett antal andra centrala 
motiv.

¶ Kursen leds av Christina Schöldstein och Elsa katarina Stenberg.
Kurskostnad: 6950 kr

¶ För ytterligare frågor om kursernas innehåll kontakta gärna 
Christina Schöldstein på e-post: guldochazur@passagen.se

ikonkursernas lärare
Elsa katarina Stenberg är ikonograf och en erfaren lärare i ikonmål-
ning. Hon har målat ikoner sedan 1970-talet och bedrivit ikonmål-
ningsstudier i Finland, Ryssland och Grekland. Hon har haft ett stort 
antal utställningar sedan 1980 och är representerad i åtta kyrkor, varav 
tre ortodoxa.
Christina Schöldstein är lärare i ikonernas historia, ikonografi och 
ikonteologi. Hon är teol. och fil. kand., och författare till böckerna 
Guld och Azur, en introduktion till ikonografin hos Kristusikoner och fest-
dagsikoner och Gläd Dig, Du som födde Ljuset. Huvudmotiv i Gudsmo-
dersikonografin. (Artos)

Lördagen 2 mars kl 10–16 
Låt oss be till Herren!
Seminarium om bön i den ortodoxa traditionen
Ortodox bön formulerar outgrundlig teologi: om den evige Gudens 
människoblivande i tid och rum, om den odödlige Gudens död för 
den dödliga människans liv, om Kyrkans ständiga förenande av him-
mel och jord, om människans ständiga delaktighet i Gud genom 
Kristi kropp och blod. Samtidigt är Ortodoxa kyrkans bön hjärtats 
tysta bön, det inre skådandet av Gud, bortom alla egna bilder och 
föreställningar. Hur ber man i den bysantinska respektive syriska  
bönetraditionen? Fader Dorotej Forsner och Johan Andersson leder 
oss in i den ortodoxa kristna bönens skattkammare.
 arkimandrit Dorotej Forsner är föreståndare för Den Heliga Tre-
enig hetens kloster i Bredared (utanför Borås), som tillhör den Serbisk-
ortodoxa kyrkan i Sverige.
 Subdiakon Johan andersson är skolad vid den Syrisk-ortodoxa kyr-
kans prästseminarium i Saydnaya, Syrien. Han är ordförande i Syrisk-
ortodoxa kyrkans ungdomsförbund i Sverige (SOKU) och lärare vid 
S:t Ignatios ortodoxa teologiska seminarium.

¶ Kostnad: 800 kr (inkl måltider & fika). 

Översättningsseminarier 
Vårens seminarier hålls följande lördagar kl 10.30–16.00, 2013: 
9/2, 9/3, 13/4, 4/5.
I översättningsseminarierna arbetar vi med den grekiska systematiska 
samlingen av Ökenfädernas tänkespråk, en samling som ännu inte 
finns utgiven på svenska. Vi arbetar oss successivt igenom de 21 ka-
pitel som texten består av. Seminarierna är öppna för såväl nybörjare 
som vana översättare. Den erfarne får nöjet att arbeta tillsammans 
med andra, och nybörjaren (eller den ringrostige) ges möjlighet att 
utveckla sin grekiska. Det är en fördel att delta kon-
tinuerligt, men det går även bra att komma enstaka 
gånger. Seminarierna förväntas leda till en komplett 
svensk översättning av den systematiska samlingen 
av tänkespråk. Ingen föranmälan krävs. Deltagarna 
betalar endast för måltiden, vilken beställs på 
förhand av husmor: husmor@nyaslottet.se. Semina-
rierna leds av FD Britt Dahlman och 
TD Per Rönnegård. 
 Meddela gärna ditt intresse till Per Rönnegård för att få del av  
förberedande material: johannesakademin.per@gmail.com 

Johannesakademins lördagssamtal Våren 2013

9 februari Ljuv är fastetiden
 Red Peter Halldorf
9 mars Helighetens klädnad – om det liturgiska språkets villkor
 Prof Samuel Rubenson
13 april Brokeness and Blessing – a transformative reading of Scripture
 Prof Frances young
4 maj  Kloster och församlingsliv – en fruktbar spänning
 Domkyrkokaplan thomas Stoor och pastor Jonas Eveborn

Johannesakademins lördagssamtal hålls kl 16.30 i Slottscaféets 
föreläsningssal. Fritt inträde. Kaffe serveras från kl 16.  
Vesper firas i Slottskapellet kl 18.

12–14 april
Brustenhet och välsignelse (Brokenness and Blessing) 
En kurs om att leva Bibeln i den tidiga kyrkan och idag
Hur skall jag läsa Bibeln så att den verkligen ger näring åt och tolkar 
mitt liv? I denna kurs söker vi svar i den tidiga kyrkans bibelbruk med 
sin betoning av Bibeln som en bok som tolkar, inte främst en bok att 
tolka. Vi ser på en bibelläsning som utmanar den moderna historisk-
kritiska exegetiken och öppnar för en verklig livsförändrande tolk-
ning av oss och våra liv.  Vi lyfter fram hur bibelläsning kan fördjupa 
den ekumeniska gemenskapen genom tid och rum och hur vi kan 
återvinna sambandet mellan bibliska berättelser, böner, hymner och 
gudstjänstliv.
 Kursen ges delvis på engelska och leds av professor Frances young, 
en av vår tids ledande patristiker, professor emeritus i teologi vid uni-
versitetet i Birmingham och pastor i Metodistkyrkan, och av professor 
Samuel Rubenson, Lunds universitet, preses för Johannesakademin 
och präst i Svenska kyrkan. 

¶ Kostnad: 2 375 kr (inkl kost & logi i enkelrum). 

 Samtliga kurser ligger på högskolenivå men förutsätter inga 
särskilda förkunskaper.

 Kostnaden inkluderar logi i enkelrum, måltider och 
kursavgift (utom där annat anges).

 Anmälan till samtliga kurser, senast fyra veckor före kursstart, 
sker genom inbetalning av 400 kr av kursavgiften. Återstående del 
av kursavgiften betalas senast två veckor före kursstart.

 200 kr rabatt på samtliga kurser för medlemmar i Föreningen 
Johannesakademins vänner.

 Anmälan till samtliga kurser samt förfrågningar sker till 
 info@johannesakademin.se eller 013-440 25 eller
 Johannesakademin, Nya Slottet Bjärka-Säby, 590 55 Sturefors. 
 Johannesakademins kursverksamhet sker i 

samarbete med studieförbundet Bilda.

Nyhet


