Ett år för kyrkan

Kunskap och liv ur traditionens källor
Ett år för kyrkan ger en introduktion till den ortodoxa kyrkans teologi och tradition. Kursen vänder
sig till dig som tillhör någon ortodox kyrka och vill fördjupa dig i din identitet som kristen, men den
är även öppen för dig som är nyfiken på den östkyrkliga traditionen av andra anledningar. Syftet med
kursen är att du själv ska f å tillgång till kyrkans källor och förstå hur dessa kan bli föremål för studier och
reflektion över ditt eget liv och kyrkans gemensamma liv. Målet är inte bara nya kunskaper utan mognad
och utveckling som människa och kristen.
På Ett år för kyrkan studerar du:
• Pastoralteologi
• Praktisk liturgik (syrisk, bysantinsk, koptisk, tewahedo)
• Pedagogik
• Kyrkospråk, din egen kyrkas samt grekiska.
• Kyrkohistoria
• Trons källor: De apostoliska skrifterna (inkl. Bibeln),
patristik, liturgik och ecklesiologi.

Examinationer och fortsatta studier
Studier på folkhögskola bygger på närvaro och delaktighet,
inte på studieprestationer. Efter avslutad kurs får du ett
intyg. Du har också möjlighet att avlägga en frivillig
kyrklig examen för ett diplom som ger dig rätt att undervisa
i kyrkan, och som ger dig förtur till fortsatta studier
på Pastorala programmet och Församlingspedagogiska
programmet.

Du studerar tillsammans med andra från olika ortodoxa
traditioner, men med goda möjligheter till fördjupning
inom din egen. Gemenskapen i gruppen är viktig. Därför
finns tillfällen för bön, gemensamma måltider och arbete
inlagda i studierna. Målet är att kunskapen ska införlivas
med ditt eget sätt att tänka och leva. Utbildningen lägger en
grund för dig som vill fungera som ledare i kyrkan. I slutet
av året har du möjlighet att avlägga en examen som ger dig
rätt att undervisa i kyrkan.

Kostnader
All undervisning på folkhögskolan är gratis. Skolan tar
dock ut en serviceavgift på 1 200 kr per termin, som täcker
kostnader för försäkringar, kopiering, studiebesök med
mera. Därtill kommer kostnader för de gemensamma
måltider som deltagarna tillsammans svarar för (se info om
prästseminariet).

Omfattning och plats
Studierna bedrivs på heltid och på plats i Södertälje.
Det förekommer också kvälls- och helgaktiviteter. De
studerande tar gemensamt ansvar för lokaler och det
gemensamma livet på skolan. Dessa praktiska moment är en
del av utbildningen och går inte att välja bort.
Höstterminen startar den 22 augusti och pågår till den 20
december. Vårterminen startar den 8 januari och pågår till
den 15 juni.
Förkunskaper
För kursen krävs grundläggande kristendomskunskap, som
vi kontrollerar i ett enkelt test på internet. Testet är öppet
under maj månad och för en andra omgång i augusti. Du
har alltså möjlighet att läsa på under sommaren om du
misslyckas första gången.
Du behöver också behärska engelska. Sankt Ignatios är en
internationell miljö och föreläsningar och diskussioner sker
på engelska med vissa inslag på svenska för svenska elever.

CSN
Kursen berättigar till studiemedel. Läs mer på www.csn.se
om studier på folkhögskola. Observera att särskilda regler
gäller för dig som är under 20 år.
Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett, som du hittar på
www.sanktignatios.org eller kan skicka efter från
info@sanktignatios.org. Ansökan ska vara oss till handa
senast den 18 april 2017.
I slutet av maj beslutar skolan om vilka som antas. Sökande
f år besked per brev senast den 7 juni om de antagits eller
inte. Den som antagits och tackat ja måste sedan vara
närvarande vid uppropet den 18 augusti för att inte förlora
sin plats.
Ansökningar från länder utanför EU behandlas
kontinuerligt under hela ansökningsperioden. Den sökande
har själv ansvar för att söka de tillstånd som krävs för studier
på folkhögskola i Sverige.

