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Verksamhetsberättelse 2013 
 
Förbundet Kristen humanism har sina rötter i en etablerad idéhistorisk tradition. Förbundet tar sin 

utgångspunkt i kristen humanism. Genom sin verksamhet vill förbundet tolka och gestalta hur kristen 

tro och humanism hör samman. Förbundet Kristen humanism vill verka för ekumenik och en levande 

dialog mellan kyrka, kultur och samhällsliv. Förbundet står fritt i förhållande till trossamfund och 

politiska partier och eftersträvar öppna kontakter mellan människor med olika tros-, livs- och 

samhällsåskådningar. Förbundet vill vara samtalspartner med företrädare för vetenskap, politik och 

socialt arbete och söker impulser i konstnärligt skapande. Tillsammans med ideella folkrörelser vill 

Förbundet verka för skapelsens återupprättande, internationell solidaritet, fred och rättvisa. 

 

1971 bildades Förbundet för Kristen humanism och samhällssyn (KHS) genom ett samgående mellan 

Förbundet för Kristet samhällsliv (bildat 1918) och Förbundet för Kristen humanism (bildat 1937). 

Förbundet har därför en mer än 90-årig historia och tradition att luta sig mot. I samband med 40-

årsjubiléet och årsmötet 2011 ändrade man också sitt namn till Förbundet Kristen humanism.  

 

I dagens samhälle och inför framtiden har förbundet fortsatt uppgiften att gestalta och utveckla sin 

grundsyn utifrån ett kristet humanistiskt perspektiv, i öppenhet och i kritisk utblick mot kyrka och 

samhälle. Hur förbundet har arbetat med detta under 2013 beskrivs i denna berättelse. 

 

Sommarmöte 
Sommarmötet 2013 var förlagt till Åkersbergs stiftsgård i Höör den 31 juli - 4 augusti. Sommarmötets 

övergripande tema var "Jag, du och det gemensamma". Under dagarna medverkade bl.a. författarna 

Susanna Alakoski och Maria Küchen, biskopen i Växjö Jan-Olof Johansson, generalsekreterare Bo 

Forsberg, Diakonia och Olle Kristenson, direktor för ekumenisk teologi vid Sveriges Kristna Råd. Bo 

Nylund, teologie hedersdoktor och förbundets nestor, som vid årsmötet detta år efter mer än fyrtio 

år i styrelsen lämnade styrelsearbetet, sammanfattade sommarmötet den sista dagen. Årets utflykt 

gick till Lund med besök på domkyrkoforum och i domkyrkan där domkyrkokaplanen Lena Sjöstrand 

välkomnade oss. Samtal i samtalsgrupper och vid fikabord, körsång, gudstjänster, fest och mycket 

annat var också viktiga delar av mötet. Stiftsgården Åkersberg med sitt goda värdskap var en varm 

och uppskattad miljö som förstärkte gemenskap och samhörighet under årets sommarmöte. 
 

Omkring 125 personer deltog. Kenneth Kimming, Annastina Jönsson, Maria Klasson Sundin och Lisa 

Tegby utgjorde årets sommarmöteskommitté. 

 



Årets bok. Kristen humanism 2013/2014  
(Förbundet för) Kristen humanism startade 1939 utgivningen av en årligen utkommande bok. Du, jag 

och det gemensamma gavs ut under senhösten 2013 och är den sjuttiofemte årgången. Vi har valt att 

kalla den Kristen humanism 2013/2014. Tanken är att boken som kommer ut senhösten 2014 ska 

heta Kristen humanism 2015 och det årtalet ska sikta fram mot det då kommande året 2015.  

 

Boken är en antologi som behandlar frågor som förbundet vill belysa snarare än att den handlar om 

förbundet som sådant. Ambitionen är att boken ska vara relevant också utanför förbundets 

sammanhang. Grundtanken bakom temat Du, jag och det gemensamma är att peka på hur mycket i 

mänskligt liv som är beroende av en grundtillit. Det gäller förhållandet till andra människor, 

förhållandet till samhället och ytterst förhållande till Gud.  

 

Arbetet med boken har skett på nya premisser eftersom förbundet inte längre har någon anställd 

förbundssekreterare. Det har inneburit att hela ansvaret vilat på frivilliga krafter och att en hel del 

rutiner för arbetet har behövt förändras. Att produktionen har kunnat fungera och boken kommit ut i 

planerad tid är mycket glädjande.  

 

Kristen humanism 2013/2014 distribuerades till medlemmarna i mitten av november. Boken, som 

omfattar 184 sidor, har i sin första del 9 artiklar som belyser temat från olika synvinklar. I den andra 

delen recenseras litteratur från hösten 2012 till våren 2013 inom olika ämnesområden: Teologi, 

filosofi och psykologi, Historia och samhälle, Naturvetenskap samt Skönlitteratur och 

litteraturvetenskap.  

 

Lars Söderholm har varit redaktör och huvudansvarig för artikelavdelningen och urval av bilder. 

Tillsammans med honom har Henrik Friberg-Fernros, Johanna Gustafsson-Lundberg, Erik Lundgren 

och Hanna Stenström utgjort bokens redaktionskommitté. Kenneth Nordgren, Kerstin Vinterhed, Erik 

Lundgren samt Ivo Holmqvist och Erik Lindberg har ansvarat för att välja recensionsböcker och anlita 

recensenter. Kerstin Ekberg, Ullaliina Lehtinen och Leif Ohlsson har utfört språkgranskningen. Allt 

som allt medverkar 47 skribenter.  

 

Bok- och biblioteksmässan 
Den sydafrikanske författaren och teologen John W de Gruchy var på Sverigebesök den 25 

september – 3 oktober 2013, inbjuden av Förbundet Kristen humanism, för att tala om sin bok 

Bekännelser av en kristen humanist. 

 

Han inledde sitt besök i Göteborg, där han under en heldag besökte Helsjöns folkhögskola. På 

förmiddagen samtalade han med eleverna på Svenska kyrkans grundkurs och på eftermiddagen 

mötte han den allmänna linjen. Efter besöket konstaterade skolans rektor Lise-Lotte Wallin: 

 

”Våra studerande var helt lyriska efteråt. Vilken person John är. Det var en verklig gåva att få möta 

honom.”  

 

På lördagen höll han sedan ett välbesökt seminarium, Kristen + humanist = sant, tillsammans med KG 

Hammar på Se människan scenen på Bok & Bibliotek. Seminariet finns också tillgängligt som webb-tv 



via Svenska kyrkans hemsida. Samtliga tillgängliga exemplar av Bekännelser av en kristen humanist 

sålde också slut under bokmässan.  

 

Samma kväll möttes KG Hammar och John W de Gruchy till ett längre fördjupande samtal i 

Johannebergs missionskyrka med Benny Fhager som moderator. Där blev det också tillfälle för 

besökarna att ställa frågor: Det blev på många sätt ett varmt och mycket ärligt samtal om kristen 

humanism, men också om sorg och om att våga komma ut. 

 

På söndagen fortsatte de Gruchy tillsammans med Lisa Tegby till Umeå. Under några intensiva dagar 

deltog han i flera möten och seminarier. Bl.a. hölls ett högst givande högre seminarium på universitet 

tillsammans med den sydafrikanska teologen Denise Ackermann som fanns i Umeå vid samma 

tillfälle.  

 

Under sitt Sverigebesök hann de Gruchy också med att träffa förläggaren Per Åkerlund på Artos. Han 

mötte även Ylva Eggehorn, som underhand har låtit förstå att hon gärna översätter John de Gruchys 

senaste bok Led into Mystery (2013). 

 

John W de Gruchys besök på Bokmässan visar styrkan i att ha en författare och en bok att lyfta fram 

där. Intresset och inte minst de positiva reaktionerna visar också att det finns ett intresse att veta 

mer om kristen humanism och möta en klok och varm företrädare som de Gruchy. Det fanns också 

förfrågan från flera andra orter som gärna hade tagit emot de Gruchy om han haft tid och möjlighet. 

 

Tillsammans med engagemanget från medlemmarna i Göteborg som turades om att stå i förlaget 

Artos monter, visar det vikten av att vara närvarande vid bokmässan, men även att ha en bok och en 

författare att lyfta fram. Inför kommande år har vi också sonderat möjligheten att finnas på plats 

även i förlaget Arcus monter. 

 

Lokal verksamhet 

Kristen humanism i Uppland har haft flera program under 2013. Trettondagsseminariet hölls 

traditionsenligt första söndagen efter trettondagen 13 januari i Valsätrakyrkan på temat USA efter 

valet med Erik Åsard som talare. På Skärtorsdagen firades Bluesmässa i Missionskyrkan i Uppsala. 

Tillsammans med Vaksala församling och Sensus genomfördes två program i serien Angeläget: i april 

Tro och demokrati med Jan Hjärpe och i maj Kvinnor och män i den tidiga kristendomen med Hanna 

Stenström. Höstens lördagsseminarium ägde rum på Samariterhemmet med temat Kyrkorna som 

välfärdsaktörer med Anders Bäckström och Sven Mannervik, ordförande i styrelsen för 

Löjtnantsgården i Stockholm, som huvudtalare. Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan 

Sven Mannervik, Margareta Paras och Gunnar Sandberg med Hanna Stenström som moderator. 

Tillsammans med Uppsala kristna råd, Sensus och Bilda arrangerades en seminarieserie tre måndagar 

i oktober på Uppsala stadsbibliotek på temat Lika olika – Alla på samma ort. Talare var Eric Ullenhag, 

Willy Silberstein och Mohammad Fazlhashemi. Tillsammans med Uppsala domkyrkoförsamling 

genomfördes 27 oktober ett seminarium i Katedralkaféet om Kyrkornas världsråds nya 

missionsdokument Tillsammans för livet – mission och evangelisation i en föränderlig värld med Eva 

Christina Nilsson och Olle Kristenson som talare. I Globala veckan var förbundet medarrangör i ett 



seminarium på Newmaninstitutet med temat Fred, försoning, medmänsklighet utifrån situationen i 

Syrien där biskop William Kenny var huvudtalare. 

 

I Göteborg träffas den lokala kristen humanismgruppen i Johannebergs missionskyrka. Samlingarna 

var genomgående välbesökta. Enkel fika har serverats. 

Under 2013 arrangerades följande program: 

Dag Hammarskjöld och den mystika vägen - KG Hammar  

Den onda och den goda skammen - Ullaliina Lehtinen 

Superposition, inflätning och Schrödingers katt, om kvantmekanik och vår verklighet - Lars Söderholm 

Ögonvittnesskildringar från den palestinska vardagen - Kenneth Kimming, ekumenisk följeslagare 

Torgny Segerstedt - Teologen som blev tidningsredaktör och frihetskämpe - Benny Fhager 

Vart går USA? - Anders Mellbourn 

Hannah Arendts syn på radikal och banal ondska - Berit Larsson 

 

Göteborgsgruppen av kristna humanister bemannade delvis Artos förlags monter under Bok och 

Biblioteksmässan i slutet av september. Samtliga tillgängliga exemplar av John W de Gruchys bok, 

Bekännelser av en kristen humanist, såldes slut. Samtalet på mässan mellan John W de Gruchy och 

KG Hammar om kristen humanism följdes upp på kvällen i Johannebergs missionskyrka.  

 

Helsingborg 

Kenneth Kimming från Kristen Humanism höll en mycket uppskattad föreläsning 7 april 2013 om sina 

erfarenheter som ekumenisk följeslagare på Västbanken hösten 2012. Föreläsningen hölls i Sensus 

lokaler och var ett samarrangemang mellan bl. a. Sensus, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i 

Helsingborg och KH. 

 

I Helsingborg har bildats en samarbetsgrupp kring arbetet mot rasism. I denna har lokalgruppen i 

Kristen Humanism funnits med. Gruppen har framför allt arbetat mot islamofobi och antisemitism. 

Under våren (22/4) hölls ett möte om antisemitism i Slottshagskyrkan där Henrik Rosengren, 

universitetslektor i historia vid Lunds Universitet, föreläste under rubriken Antisemitismens långa 

1900-tal. Mötet var ett samarrangemang mellan Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, ABF, 

Sensus, Bilda, Fryshuset, föreningen Ahel Al Sunnah och Kristen Humanism. Samarbetsgruppen har 

också inbjudit den ansvarige för projektet Romsk integration där Helsingborg är en av 

pilotkommunerna. Planer finns på ett större gemensamt arrangemang kring romernas situation men 

har ännu inte genomförts.  

 

I Lund arrangerades två program under hösten. 

Den 29 september var temat För en framtid utan våld i Palestina-Israel. Marie Körner berättade om 

Jean Zarus arbete för fred och om den aktuella situationen i området. Detta var ett samarrangemang 

med Norra Nöbbelövs församling, Lunds stift och Institutet för kontextuell teologi. 

Den 7 december var temat Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Kristin Molander, Sara Gehlin och 

Torrid Bengtsson gav rapporter från Kyrkornas Världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea. Detta 

var ett samarbete med Lunds kristna råd och Lunds ekumeniska kvinnoråd. 

 

Umeå fick under hösten besök av den sydafrikanske pastorn och professorn John W de Gruchy. 

Kristen humanism i Umeå anordnade tillsammans med Ålidhems församling ett söndagskafé med 



temat Bekännelser av en kristen humanist.  Det blev en kväll med ett lärorikt och inspirerande 

föredrag och många goda samtal med de 60 deltagarna. I Umeå föreläste de Gruchy också vid ett 

kontraktskonvent för präster. Den dagen blev för många en stor uppmuntran till fördjupade 

teologistudier och inte minst till fortsatt läsning av de Gruchys böcker om kristen humanism och om 

sorg och hopp. Dessa böcker studeras nu i flera prästkollegier i kontraktet. Dessutom medverkade 

John W de Gruchy under två dagar på Umeå universitet, en dag tillsammans med programstudenter 

och en i det högre forskarseminariet - där tillsammans med den sydafrikanska teologen Denise 

Ackermann, som också var i Umeå denna vecka. Båda dessa dagar uppskattades mycket av studenter 

och forskare. 

 

I Umeå återkommer debatten om vad humanism står för med envis regelbundenhet i pressen. 

Företrädare för Förbundet Humanisterna driver att religionsfrihet bör tolkas som frihet från religion 

och att humanism inte kan vara kristen. Lisa Tegby har som företrädare både för Svenska kyrkan och 

för vårt förbund haft flera möjligheter att delta i tidningsdebatten och har också varit med i offentliga 

samtalskvällar kring dessa frågor. 

 

I Stockholm finns en aktiv samtalsgrupp. Ett tiotal medlemmar, varav flera nya, har under ledning av 

Lars Söderholm träffats tre gånger per termin, normalt i Sofia församlings lokaler. Tack, Sofias 

ledning! . Under året har vi samlats kring Leif Zerns bok Kaddish på motorcykel. En av gångerna 

deltog Leif Zern själv och berättade om sin bok. Vidare har vi läst bl.a. Karin Hedner Zetterholms 

bidrag till Juden Jesus, katalog till utställningen på Judiska muséet samt Jakob Wiréns artikel i Du, jag 

och det gemensamma.  

 

Release av årets bok, Du, jag och det gemensamma, skedde i Stockholm den 20 november 2013 då 

Jakob Wirén, en av bokens artikelförfattare, gav ett föredrag I inget annat namn än Jesus? Om 

religionsdialog och sanningsanspråk. Releasen skedde i Sofia församlings lokaler. Tack till Sofia 

församlings ledning för denna gästfrihet! Ett trettiotal personer kom och en mycket livlig diskussion 

följde på föredraget. Mötet leddes av Lars Oredsson och Lars Söderholm. 

 

Medlemmar 
Vid årets slut hade Förbundet Kristen humanism 545 medlemmar i 413 hushåll. Förbundet har fått 17 

nya medlemmar under året. Mot slutet av året betalade ytterligare 8 nya medlemmar medlemsavgift 

för 2014. 

 

Bloggen Den kristna humanisten  
Under året har förbundets blogg Denkristnahumanisten 

http://denkristnahumanisten.wordpress.com/ publicerat 42 bloggtexter. Det har främst varit nio 

medlemmar ur förbundet som skrivit för bloggen i skiftande ämnen. Under hösten skrevs texter om 

Leif Zerns judiska kontext, om gudsföreställningar knutna till demokrati, krig, psykoanalys och till 

utvecklingsteorier. Det skrevs betraktelser från Paris och Berlin, om kyrkan och barnets plats. Det var 

internationella utblickar och reflektioner om politik och om sökande efter hopp i en sekulär värld.    

 

http://denkristnahumanisten.wordpress.com/


Antalet besök var i snitt 19 per dag och totalt 6 295 under helåret. Från starten okt -09 till dec -13 har 

hemsidan haft ca 24 300 besök.  Antalet besök ökar lite grand för varje år. Texter som länkats till 

förbundets Facebook-sida, egna Facebook-sidor eller Twitter har gett nya läsare.  

 

Hemsida och facebook  
Förbundet har en hemsida, http://www.kristenhumanism.org/, där aktuell information och program 

från lokalavdelningarna läggs in. Dessutom finns nu också en Facebook-grupp med förbundets namn, 

där diskussioner kan föras. Det är en sluten grupp, dvs. man måste be om medlemskap i gruppen, 

men man behöver inte vara medlem i förbundet för att vara med i Facebook-gruppen. 

 

Medlemsbrev 

Tre medlemsbrev har under året skickats ut till alla medlemmar. För att spara utgifter skickades 

dessa ut med e-post i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Kristen humanism i Uppland skickade dessutom ut medlemsbrev till medlemmar bosatta i Uppland 

med omnejd. Stort tack till Kristen humanism i Uppland som packat och postat de medlemsbrev som 

inte kunnat skickas digitalt. 

 

Årsmöte 2013 

Förbundets årsmöte hölls den 3 augusti på Åkersberg, Lunds stiftsgård i Höör, som en del av 

sommarmötet. 

 

Årsmötet valde Hilda Lind till ordförande i styrelsen för ett år. Till styrelsen omvaldes Madeleine 

Fredell, Göran Johansson och Lisa Tegby för en ny tvåårsperiod och Barbro Gustavsson, Olle 

Kristenson och Lars Oredsson valdes till nya ledamöter för två år. 

 

Årsmötet valde Kenneth Kimming (omval) och Lennart Brodén (omval) till revisorer och Anders 

Rodén (omval) till revisorssuppleant (omval). 

 

Valberedningen, utsedd av årsmötet 2013, består av Birgitta Larsson (sammankallande), Birgitta 

Kastlund Sahlström, Gunnar Sandberg och Hilja Tynkkynen Almgren. 

 

Styrelse 
Förbundets styrelse har sedan årsmötet 2013 haft tolv ledamöter: Hilda Lind, ordf., Marie Skarrie 

Elmquist, v. ordf., Göran Johansson, kassör, Agneta Enermalm Tsiparis,sekr., Madeleine Fredell, 

Barbro Gustavsson, Annastina Jönsson, Olle Kristenson, Lars Oredsson, Lars Söderholm, Lisa Tegby 

och Dag Tuvelius. Hanna Bäckström har varit adjungerad som KRISS´ representant i styrelsen. 

 

Styrelsen har under 2013 haft 6 protokollförda sammanträden. Ett arbetsutskott bestående av ordf., 

v. ordf., sekr. och kassör har i regel samrått via telefon eller mejl inför styrelsens sammanträden. 

 

 

http://www.kristenhumanism.org/


Ekonomi  
Under året har förbundet inte haft någon intäkt i form av rikskollekt från Svenska Kyrkan, vilket 

medförde att den deltidstjänst som förbundssekreterare som funnit sedan många år tillbaka 

upphörde den sista december 2012. Då förbundet saknar anställd har även dess kontorslokaler 

avvecklats. De lägre kostnaderna för administration och personal har kompenserat bortfallet av 

rikskollekten. Detta tillsammans med ett stort deltagarantal i sommarmötet, en bra försäljning av 

såväl 2012 som 2013 utgåva av Årets Bok samt en stor ideell arbetsinsats av sommarmöteskommitté, 

redaktionskommitté och styrelseledamöter gör att året redovisar ett överskott på 85 tkr. 

Kostnaderna för deltagande i Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg samt de Gruchys besök i Sverige 

har till allra största delen betalats av förbundets samarbetspartner. 

 

Marknadsvärdet på de finansiella placeringarna översteg på bokslutsdagen det bokförda värdet med 

63 tkr. Styrelsen har beslutat att årets resultat balanseras i ny räkning varefter det egna kapitalet 

uppgår till 493 tkr. 

 

Avslutning  
Kristen humanism är en förening av enskilda medlemmar. All verksamhet utförs på ideell grund. 

Årets verksamhet hade inte kunnat genomföras utan många människors hängivenhet och stora 

engagemang. Styrelsen vill uttrycka stor tacksamhet för alla arbetsinsatser.  

2013 har varit ett år för förbundet och för styrelsen utan tillgång till ett kansli och en 

förbundssekreterare. Det innebar att styrelsens ledamöter fick gå in och ta ett ökat ansvar. Den 

förberedelse för detta som skedde under hösten 2012 sattes på prov. Det är med tacksamhet 

styrelsen konstaterar att det gick att genomföra verksamheten också på detta sätt.  

Förbundet Kristen humanism utmanas ständigt att finna form och metod för att vara en röst i kyrka 

och samhälle och kunna erbjuda mötesplatser för dialog, samtal och fördjupning. Förbundet vill 

främja öppenhet och delaktighet genom att uttrycka ett kristet humanistiskt perspektiv. Med 2013 

års arbete och verksamhet har styrelsen arbetat med detta för ögonen och önskat stärka grunden för 

det fortsatta arbetet.  

 


