WIEDEL BIOGRAFISKT:
Efter min pastorsutbildning studerade jag två år i USA och därefter följde tre år som
ungdomspastor inom Alliansmissionen. Sedan blev det fortsatta studier i Lund (teologi och
historia) och på lärarhögskolan i Linköping.

Fyrtio år som pedagog
Två saker hände 1972 som är en milstolpe i mitt liv. Det ena var mötet med Emilia Fogelklou
genom en dödsruna över hennes 94-åriga liv det året. Det var mitt första möte med en djup
andlighet som inte vilade på yttre ramverk. Jag blev gripen av denna inre glöd och bärkraft.
Jag är djupt tacksam för detta andliga inflytande som befruktat mina böcker och min
gärning.
Samma år började min långa lärartjänst vid folkhögskolan i Mullsjö (1972–1996) som gav mig
värdefulla erfarenheter av pedagogik och psykologi. Sedan följde en lektorstjänst i
vuxenpedagogik vid Linköpings Universitet (1996-1999) och lektorstjänsten vid THS i
Bromma i ämnena religionspsykologi, själavård och religionspedagogik (1999-2005).
Efter pensioneringen blev jag timlärare vid Bräcke diakoni inom själavård och
religionspedagogik (2005-2012). Min andliga hemvist är i dag Bergsjöns församling, Svenska
Kyrkan, i Göteborg där jag är aktiv lekman och min hustru engagerad i kyrkorådet och flera
andra funktioner.

Matteus-seminariet något av Bromma-dialogen för mig.
1983 kallade Svenska Bibelsällskapet till en metodverkstad för bibelundervisning med
anledning av den nya översättningen NT81. Den tog plats i Rättvik och samlade intresserade
från alla kyrkor. Där föddes tanken på att arbeta med bibelpedagogik på ekumenisk basis
och 1988 tog jag initiativet till det som kom att kallas Matteusseminariet.
Vi erbjöd förkunnare och andra intresserade en metodverkstad på ett-årsbasis. De möttes till
fyra veckor under året med arbete gruppvis i mellanperioderna. Mullsjö Folkhögskola blev
bas och Jönköpings högskola ställde upp med akademiska poäng (10 p) för deltagare som
ville examineras. Studieförbundet Bilda var samarbetspartner.
Första skedet fick starkt fokus på metoder. Vi kallade det livsnära bibelstudier. Senare
fördjupades fokus mer mot didaktiska grundfrågor och pedagogisk teologi. Kurserna erbjöds
regelbundet under ca 20 år - en tid i samarbete med Linköpings universitet och senare med
THS eftersom jag som examinator och ledare bytte tjänst.

