INTERNATIONAL COUNCIL OF CHRISTIANS AND JEWS(ICCJ)

INTERNATIONELL KONFERENS – LUND 2019
TVÅSPRÅKIGT: ENGELSKA - SVENSKA
30 juni – 3 juli 2019

Förvandlingar inom och emellan religionerna:
Hur påverkar vår nya relation kristna och judiska självförståelser?
I PARTNERSKAP MED

Samarbetsrådet för judar och kristna

G ENERELL I NFORMATION
2019 års konferens med International Council of Christians and Jews (ICCJ) kommer att hållas i Lund,
Sverige, 30 juni – 3 juli och konferensens tema är ”Transformations Within and Between: How Does
Our New Relationship Affect Christian and Jewish Self-Understandings?”
ICCJ och dess mycket erfarna konferensteam vid ICCJ:s huvudkontor i Heppenheim, Tyskland, känner
sig hedrade över förtroendet att ordna konferensen i samarbete med den svenska
medlemsorganisationen, Samarbetsrådet för judar och kristna, stödd av en kunnig och engagerad
lokal planeringskommitté. I samarbete med, och stött av, utmärkta lokala och regionala
organisationer, stiftelser, religiösa institutioner och organisationer samt myndigheterna, kommer
denna konferens att välkomna deltagare från hela världen till staden Lund i södra Sverige.

P ROGRAM
Incheckningen på plats av heltidsdeltagare och välkomnandet av deltagarna till konferensen börjar
söndagen den 30 juni klockan 13.30 på hotellet Scandic Star Lund.
Konferensdeltagarna kommer att erhålla sina konferenspaket där.
Klockan 15.30 kommer avgår bussar från konferenshotellet till Lunds domkyrka, där
öppningsceremonin sker. Busstransfer till öppningsceremonin och tillbaka till konferenshotellet
kommer att erbjudas alla konferensdeltagare.
På tisdag eftermiddag (2 juli) kommer det att anordnas utflykter till lokala sevärdheter i Lund med
omgivning samt till Malmö.
Tisdag kväll är ledig. Ytterligare detaljer kommer så småningom.
I anslutning till plenarsessionerna på måndag (1 juli), tisdag (2 juli) och onsdag (3 juli) kommer det
ges totalt 21 workshops, i vilka man kommer att avhandla ett brett spektrum av teman som är
relaterade till konferensens tema samt judisk-kristna relationer och interreligiös dialog i allmänhet.

1

INTERNATIONELL KONFERENS 2019 – LUND, SVERIGE

GENERELL INFORMATION

I år kommer en speciell workshop att anordnas på onsdag eftermiddag (3 juli) efter en högtidlig
ceremoni i konferenslokalen, för att fira 10-årsdagen av ICCJ-dokumentet ”A Time for Recommitment
to Jewish-Christian Relations: The Twelve Points of Berlin”.
En plenarsession samt fyra workshops kommer att hållas med simultantolkning till engelska och
svenska, övriga workshops kommer att hållas på engelska.
VÄNLIGEN NOTERA:
Efter att onlineregistreringen stänger (deadline: 6 juni 2019) kommer deltagarna att via e -post bli
ombedda att skriva upp sig på de workshops i vilka de önskar deltaga.
Med tanke på de olika storlekarna på rummen, där dessa workshops kommer att hållas, kan
deltagare endast delta i en viss workshop om man skrivit upp sig på denna workshop i förväg.
Deltagarna kommer att få kulörta workshop-kort i sina konferensfoldrar som anger valda workshops.
De som inte skrivit upp sig på en särskild workshop, uppmanas att delta i den workshop som hålls i
konferenslokalen (på måndag workshop A1, på tisdag workshop B1 och på onsdag workshop C1 och
D1); dessa kommer att simultantolkas.
En preliminär version av programhäftet, som kontinuerligt uppdateras, finns på on www.iccj.org
(flik "Konferenser"). Alla deltagare kommer att få ett slutligt program med kommentarer som PDF-fil
tillsammans med en inbjudan att skriva upp sig på de olika workshops som erbjuds.

REGISTRERING
Vänligen registrera dig för ICCJ-konferensen 2019 på vår hemsida www.iccj.org (flik "Konferenser").
Fyll i registreringsblanketten och ange hur du vill betala.
Deadline för online registrering till konferensen: 6 juni 2019.

BETALNINGGSSÄTT
Konferensavgiften kan betalas:
Om du bor i ett land I Eurozonen:
Helst med kreditkort när du registrerar dig online (VISA or MasterCard) eller genom banköverföring
till:
Sparkasse Starkenburg Heppenheim, Federal Republic of Germany
IBAN:
DE 20509514690000121350
SWIFT/BIC:
HELADEF 1 HEP
Från länder utanför Eurozonen kan betalning endast ske med kreditkort när man registrerar
sig online (VISA eller MasterCard)
Om ni betalar med kreditkort kommer betalningstransaktionen att ske via en säker anslutning efter
att ni registrerat er online.
För detaljerad information om betalning, se online-blanketten och följ de råd och instruktioner som
anges där.
VÄNLIGEN NOTERA:
Utanför Eurozonen kan betalning endast ske med kreditkort.

2

INTERNATIONELL KONFERENS 2019 – LUND, SVERIGE

GENERELL INFORMATION

KONFERENSAVGIFT
Heltidsdeltagare
Årets konferensavgift är € 250 för heltidsdeltagare. Registreringen är giltig och kvitto skickas först
när konferensavgiften har mottagits och registrerats.
I konferensavgiften för heltidsdeltagare ingår betalning för:
Alla konferensens plenarsessioner och workshops
Lunch måndag, tisdag och onsdag; middag söndag och måndag; kaffepauser alla
konferensdagar;
All transfer & utflykter under konferensprogrammet i Lund
Öppningsceremoni + reception söndag eftermiddag
Festmiddag onsdag kväll
VÄNLIGEN NOTERA:
Öppningsceremonin på söndag eftermiddag i Lunds katedral är öppen även för allmänheten.
Middagen på söndagen, utflykterna till lokala sevärdheter på tisdag eftermiddag samt festmiddagen
på onsdag är endast öppna för heltidsdeltagare.
Deltidsdeltagare
Deltidsdeltagare måste också registrera sig online och kan välja högst två dagar.
VÄNLIGEN NOTERA:
De som vill deltaga tre dagar måste registrera sig som ”heltidsdeltagare”.
Under konferensen kommer check-in på plats för registrerade deltidsdeltagare att ske måndag,
tisdag och onsdag klockan 08.00 – 08.30 på konferenshotellet Scandic Star Lund, där
deltidsdeltagarna får sina konferenspaket.
För deltidsdeltagarna erbjuder vi följande:
1. Deltidsdeltagare på måndag; konferensavgift: € 80 för vilket man får:
Tre plenarsammanträden och workshop session A
Lunch, middag och två kaffepauser
2. Deltidsdeltagare på tisdag; konferensavgift € 40 för vilket man får:
Ett plenarsammanträde och workshop session B
Lunch och kaffepaus
VÄNLIGEN NOTERA: Utflykter till lokala sevärdheter på tisdag eftermiddag är inte inkluderade.
3. Deltidsdeltagare på onsdag; konferensavgift: € 70 för vilket man får:
Två plenarsammanträden och workshop session C och D
Lunch och två kaffepauser
VÄNLIGEN NOTERA: Inkluderar inte festmiddagen.
Studenter
Konferensavgiften för studenter är 50 % av hela konferensavgiften, både för heltidsdeltagare och för
deltidsdeltagare. Ett giltigt student-id-kort måste visas upp vid check-in på plats. Studenter måste
också registrera sig online; som alla deltagare kommer även studenterna att så småningom bli
ombedda att anmäla sig till workshops.

ÅTERBUD
I händelse av avbokning återbetalas konferensavgiften enligt följande:
Avbokning senast 12 april full återbetalning
från 13 april – 26 april 80 %
från 27 april – 10 maj 70 %
från 11 maj – 6 juni 50 %
Avbokning den 7 juni eller senare ingen återbetalning
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MÅTILDER
Scandic Star Lund erbjuder både icke-vegetarisk och vegetarisk buffé till lunch och middag och ICCJ
kommer att samarbeta med en extern matleverantör för koshermat. De deltagare som önskar
koshermat kan ange detta i anmälningsblanketten online såvida de inte accepterar icke -kosher
vegetarisk mat.

HOTELLBOKNING
För konferensdeltagarna har ICCJ reserverat rum till specialpriser på konferenshotellet Scandic Star
Lund, Glimmervägen 5, SE-224 78, Lund, Sweden.
Efter att ni registrerat er på ICCJ:s webbsida ombedes ni att själva kontakta hotellet och boka ert
rum.
VÄNLIGEN NOTERA:
Efter att ni registrerat er online, kommer ni att få ett automatiskt genererat e-postmeddelande från
ICCJ med bekräftelse på konferensregistreringen, inklusive en direktlänk till bokningssidan för
hotellet, en bokningskod som endast är giltig för registrerade konferensdeltagare samt all nödvändig
information om bokningsförfarandet. Vänligen använd endast den länken för att boka ett rum på
“Scandic Star Lund" för att få ICCJ:s fördelaktiga rumspriser.
140 rum kommer att reserveras för ICCJ:s konferensdeltagare och fördelas enligt först till kvarnprincipen. Betalning sker vid utcheckning från hotellet.
Rummen har reserverats för perioden 29 juni – 4 juli 2019.
Hotellet garanterar att rummen är tillgängliga till den 4 juli 2019 eller tills gruppbokningen är slutsåld,
beroende på vilket som kommer först.
Priser:
Standardrum enkelrum
Standardrum dubbelrum för 2 personer

SEK 890 per rum per natt (ca 85 EUR / 95 USD)
SEK 1090 per rum per natt (ca 103 EUR / 116 USD)

I rumspriset ingår frukost och skatter (moms och lokala skatter) gratis wifi på hela hotellet samt
tillgång till gymmet (bastu, bassäng och gym).
Glöm inte att boka ditt rum så snart som möjligt, eftersom rummen är reserverade enligt först till
kvarn-principen!

RESA TILL LUND
Deltagare från andra länder kommer till Köpenhamns flygplats Kastrup (CPH) i Danmark. Från Kastrup
går det direkttåg till Lunds centralstation var 20 minut och resan tar endast cirka en halvtimme. Från
centralstationen i Lund går det buss två gånger i timmen (regional buss, linje 160) till Hotell Scandic
Star. Busshållplatsen "Gastelyckan Ö" ligger intill hotellet.

MER INFORMATION
För mer information vänligen kontakta ICCJ:s huvudkontor på Martin Buber House:
Ms. Petra Grünewald-Stangl
Epost: gruenewald-stangl@iccj.org
Vi ser fram emot att träffa dig i Lund!
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