
Bra att veta:
Sommarmötet börjar med incheckning ca kl 16 och middag kl 17 onsdag 3 augusti 
och avslutas söndag 7 augusti med gudstjänst och lunch. 

Anmäl dig i god tid och senast fredag 10 juni till: 

KHS expedition, 
Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala, tel 018-10 17 39 (mån-ons, kontorstid) 
e-post: kansli@kristenhumanism.org  

Fortlöpande information ges på hemsidan: www.kristenhumanism.org 

Frågor om mötet kan t.o.m. 22 juni ställas till 
KHS expedition, 018-10 17 39, kansli@kristenhumanism.org. 

Observera att rum som inte avbokats före 22 juni kommer att debiteras. Gäller även 
om betalning inte skett. Undantag medges endast med läkarintyg. 

Adress till Sigtunastiftelsen: Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna. Postadress: Box 57, 
193 22 Sigtuna. Information om Sigtunastiftelsen: www.sigtunastiftelsen.se. 

KHS sommarmöte
3-7 augusti 2011

på Sigtunastiftelsen

Förbundet för Kristen humanism och samhällssyn

i samarbete med Sigtunastiftelsen

Gosse vid blomsterbordet. Sigrid Hjertén 1916. Olja på duk.

Bildernas opålitlighet. ”Detta är inte en pipa”. 
René Magritte, 1928-29. Olja på duk.

Los Angeles County Museum of Art.

KHS är ett ekumeniskt forum för kristen belysning av frågor om tro, människo-
värde och samhällsdebatt. Vill du lära känna KHS? Köp ”Hopp och Verklighet”, 
vår årsbok från 2010 med artiklar och recensioner. Sätt in 235 kr (inkl porto) på 
KHS bankgiro 276-6327. Kan även köpas genom adlibris.com. Eller, än hellre, bli 
medlem! Avgiften är (helst) 350 kr, eller 200 kr för enskilda och 250 kr för familj. 
Studentavgift 100 kr. 

www.kristenhumanism.org

Sommarmötet stöds av 
Sigtunastiftelsen,  

Bilda och Sensus.

Här ligger Sigtunastiftelsen:
Sigtunastiftelsen är centralt belägen 
i Sigtuna. Se karta. 

Utförlig vägbeskrivning finns på 
www.sigtunastiftelsen.se. I avdel-
ningen Hotell & konferens finner du 
sidan ”Hitta hit”. 
Efter anmälan får du en vägbeskriv-
ning tillsammans med bekräftelsen. 

Berättelser som 
bryter och bär



Vilka berättelser finns det rum för idag? Har vi några gemensamma berättelser och 
behöver vi ha det? Har alla rätten till sin egen berättelse? Vad händer när den lilla 
berättelsen möter den stora? Finns det berättelser i marginalen som vi borde höra 
men ständigt missar? 
   När man börjar fundera på berättelsens roll i vårt samhälle och våra liv öppnar 
sig många perspektiv. Hur ser min egen berättelse ut och vilka berättelser har vi 
gemensamt? Hur ska vi gestalta vår berättelse för framtiden och hur öppnar vi för 
att ta emot fortsättningen på våra egna och andras berättelser? 
   När KHS möts till sommarmöte 2011 står berättelsen i fokus. Vi får lyssna och 
ställa frågor, vi får begrunda och undra, vi får ta del av erfarenheter och skaffa oss 
nya infallsvinklar. 
   Genom föredrag och i verkstäder, andakter, gudstjänster och samtal vill vi ut-
forska berättelsens bärkrafter och brytpunkter och kanske hitta nya berättelser att 
kliva in i. Barn och ungdomar har sin särskilda plats under mötet, bl.a. genom en 
skrivarverkstad som pågår under hela sommarmötet.  

I år möts vi till sommarmöte på Sigtunastiftelsen, en plats med nära anknytning 
till KHS och dess historia. Manfred Björkquist, som i många år var direktor på 
Sigtunastiftelsen och en stor förkämpe för den kristna humanismen, var en av 
dem som i nazismens skugga starkt bidrog till bildandet av Förbundet för Kristen 
Humanism. Nu fortsätter Sigtunastiftelsen och KHS på olika sätt hans verk i en 
annan tid. 
   2011 är det 40 år sedan Förbundet för Kristen Humanism och Förbundet för 
Kristet Samhällsliv gick samman till KHS, Förbundet för Kristen Humansim och 
Samhällssyn. Det jubileet kommer att uppmärksammas med en högtid under 
sommarmötet där historien, men framför allt framtiden och festen, får utrymme. 
   Mer information om sommarmötets program kommer allteftersom att finnas på 
KHS hemsida www.kristenhumanism.org.    

Varmt välkomna till årets sommarmöte! 

Axplock ur programmet: 

Föredrag: 
Berättelse som rymmer … Narrativ teologi under postkristna och postsekulära 
villkor  
KG Hammar, professor, f.d. ärkebiskop, Lund
Varning för visioner! Tankar om demokrati och samhällsbygge  
Bengt Göransson, f.d. kulturminister, folkbildare. 
Att berätta världen  
Hanna Sahlberg, Sveriges radios korrespondent i Beijing, Kina.  
Berättelsen som rum för livet  
Lars Björklund, Kaplan på Sigtunastiftelsen, författare. 
Människan är inte en berättelse - minne, historia, glömska   
Bengt Kristensson Uggla, Teol. dr, Professor i filosofi, kultur och företagsledning i 
Åbo. 

Efter inledningar i förmiddagarnas föredrag samlas vi i samtalsgrupper och 
sedan i fördjupande samtal med de olika föredragshållarna. 

Övrigt ur programmet: 
Min pappa och jag – författarafton med Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet.     
Se Sigtuna! En eftermiddag med tillfälle till promenader och upptäckter av natur 
och kultur i Sigtuna. 
Gudstjänster och andakter i Sigtunastiftelsens kapell med medverkan av bl.a. 
Yvonne och Thomas Carlström, Per Larsson, Maria Klasson Sundin med flera. 
Filmkväll 
Årsmöte – lördag em 6 augusti.
Festkväll – lördag. KHS 40 år - fest och framtid. Bo Nylund, teol dr. f.d. lektor, f.d. 
ordf. i KHS och Ritva Maria Jacobsson, professor em, f.d. ordf. i KHS m.fl. 

Verkstäder och samtalsgrupper:
Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen. 
Rockverkstad –  med Thomas Carlström, rockande folkhögskolerektor. 
Samtalsgrupp – med Bo Nylund, teolog. 
Bibliodrama – med Ulrika Svalfors, lärare vid Teologiska Högskolan. 
Rum för fantasi, tid för skapande – med Karin Åkerlund. Här upptäcker vi skönhet 
i det som kastats, kombinerar okombinerbart, leker fritt och gör bilder och figurer.
Berättarverkstad – med Mats Renman, berättargruppen Fabula. 
Tal och tystnad - att ge rum för den inre berättelsen. Meditationsverkstad. Maria 
Klasson Sundin, Annastina Jönsson. 

Barn och ungdom 
Skrivarverkstad – med Kerstin Gidfors, dramapedagog och författare. 
Även andra verksamheter för barn och unga kommer att finnas, till exempel barn-
verksamhet under föreläsningarna. Information om detta kommer på KHS hemsida.
Dessutom:  
Möteskör med Yvonne och Thomas Carlström 

KHS Sommarmöte 2010.  
Möteskören sjunger vid lördagens festkväll.

Sommarmötet 2010.   
KG Hammar och John W deGruchy samtalar. 

Berättelser som bryter och bär 
Välkommen till KHS sommarmöte 3-7 augusti 2011  

på Sigtunastiftelsen


