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Ännu inte 
i himlen



Borgå stift

Välkommen till Forum för diakoni 2019!

Rubriken kanske väcker en del frågor. Vi 
vet att vi ännu inte är i himlen även 
om vi är på väg. Målet är klart: himlen 

– en bättre värld och tillvaro. Men det finns 
ännu mycket att uträtta här i världen. Under 
de här dagarna får vi tillsammans fundera 
på hur vår omvärld ser ut, vad vårt arbete 
består av, både det svåra och det goda. 
Utmaningarna är stora och många, både 
gällande personresurser och ekonomi. Hur 
kan vi få med de frivilliga? Hur kan vi hjälpa 
på rätt sätt? Vad kan vi göra när vi blir osak-
ligt bemötta? Hur bemöter vi dem som vi 
är satta att tjäna? Under dagarna får vi  en 
glimt av himlen i nattvard och bön, i samtal 
och gemenskap. Vi får redskap att hjälpa 
och engagera och vi blir styrkta till kropp 
och själ. Vi blir inspirerade att tjäna här i 
världen – på väg till himlen.

Cecilia Forsén

Siv Sandberg, kommunforskare 
och projektledare vid Åbo 
Akademi 

Medverkande

Huvudtalare är 
Malena Björkgren, präst, teologie-
doktor och flyktingkoordinator 
i Åbo svenska församling. 

Ännu inte i himlen

Jens Berg, företagare, publicist och 
tidigare chefredaktör för HBL

Gunnar af Hällström, professor 
emeritus



Tisdag 2.4
  Incheckning på hotell
Kl. 16.00 Välkommen, presentation och information
Kl. 16.30  I SOTEs efterdyningar, Siv Sandberg
Kl. 18.00  Middag på Restaurang Hus Lindman, Biskopsgatan 15
Kl. 20.30  Nattvardsmässa i Åbo domkyrka, Malena Björkgren  

och Gunnar af Hällström

Onsdag 3.4
Kl. 9.00  Morgonandakt, Carita Eklund
Kl. 9.15  Frivilligarbete – en glimt av himlen, Malena Björkgren
Kl. 10.00  Förmiddagskaffe
Kl. 10.30  Att se och bekämpa ondskan – om härskartekniker  

och motståndsstrategier, Malena Björkgren
Kl. 12.00 Lunch på Hus Lindman
Kl. 13.30  Guidade turer och studiebesök *
  a. Aboe Vetus och Ars Nova, guidning
  b. Åbo domkyrka, guidning
  c. Alla kvinnors hus, Vita Bandet, studiebesök
  d. Fingerroosstiftelsen, om upphittande hembesök  

bland äldre, studiebesök
Kl. 16.00-17.00  Medarbetare i Guds rike, samtal om medarbetarskap 

mellan Jens Berg och Malena Björkgren
Kl. 18.30  Festmiddag på Hus Lindman
Kl. 20.30  Meditativ musikandakt med förbön i Åbo domkyrka, 

diakon och pastor Eija Grahn och kantor Marjo 
Danielsson

Torsdag 4.4
Kl. 9.00  Morgonandakt, Carita Eklund och Gunilla Lundkvist
Kl. 9.15  Rådplägning med diskussion, information och   

aktuella frågor
Kl. 10.00  Förmiddagskaffe
Kl. 10.30  Rådplägningen fortsätter
Kl. 11.00  Avslutning, Cecilia Forsén
Kl. 12.00  Lunch på Hus Lindman

ANMÄLNING

Anmälan  senast 1.3.2019 elektroniskt till domkapitlet via 
adressen 

https://link.webropolsurveys.com/S/2A730EB49A7F4A6A

* Meddela i samband med anmälan vilken guidad tur eller  
vilket studiebesök du vill delta i. Begränsat antal deltagare i  
varje grupp.

INKVARTERING

Var och en bokar sin egen logi, alternativ nedan:

Scandic Julia, Eriksgatan 4. Enkelrum 112 €/dygn, dubbelrum 
132 €/dygn. Boka senast 3.3.2019. Bokningskod POR020419. 
Telefon 02 336 000, epost: julia@scandichotels.com. Login betalas 
antingen kontant eller med kreditkort, ingen fakturering.

Original Sokos Hotel Hamburger Börs, Köpmansgatan 6. 
Enkelrum 103 €/dygn, dubbelrum 113 €/dygn. Boka senast 
12.3.2019. Bokningskod POR0200419. Telefon: 020 1234 600, 
epost: sokos.hotels@sok.fi. Login betalas antingen kontant  
eller med kreditkort, ingen fakturering.

Birgittaklostrets Gästhem, Trädgårdsgatan 15 A.   
Enkelrum 45 €/dygn. Boka senast 2.3.2019,   
epost: birgitta.turku@kolumbus.fi. Endast kontant betalning.

OBS! Du bör själv kontrollera avbokningsvillkor för logi.

PLATS

Dagarna hålls på Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Adressen är 
Henriksgatan 7, ingång från gården.

PRIS

Dagarna kostar 170 €, i priset ingår mat, kaffe och deltagaravgift. 
Login betalas till hotellet.
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