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

Anmäl dig i god tid och senast onsdag 15 juni. Anmälan görs enligt anvisningar 
i den anmälningsinformation som bifogas denna folder – och som du även hittar 
på förbundets hemsida: www.kristenhumanism.org. Var noga med att fylla i alla 
uppgifter som efterfrågas. Se instruktioner i anmälningsinformationen. Du betalar 
kursavgiften vid anmälan. Din plats i rums kön avgörs av när avgiften har betalats. 
Du får en bekräftelse på din anmälan via e-post. 
Mat och logi betalas på plats under sommarmötet. 

Den som inte har tillgång till internet kan anmäla sig genom att ringa  
St Sigfrids folkhögskola: 0470-72 40 80.

Se till att du har betalat din medlemsavgift för 2016. Då har du rätt till medlemspris 
på sommarmötet. Medlemsavgiften betalar du till förbundets bankgiro 276-6327. 

Postadress till St Sigfrids folkhögskola: Kronoberg, 352 63 Växjö.  
Information om folkhögskolan: www.sigfrid.se. 

Foto: Emma Broström

Förbundet Kristen humanism är ett ekumeniskt forum för kristen belysning av 
frågor om tro, människovärde och samhällsdebatt. Vill du lära känna Förbundet? 
Köp ”Kultur som motstånd och motkraft”, årets bok 2015-16, med artiklar och 
recensioner. Sätt in 200 kr (inkl porto) på 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   
Bilda och Sensus.

St Sigfrids folkhögskola ligger strax 
norr om Växjö. Se karta. 
Efter anmälan får du en 
vägbeskrivning tillsammans med 
bekräftelsen. 

GPS: 56.934,14.790 
(Googla på sifferföljden så får du upp en 
google-karta över skolan. Eller skriv in siffrorna i 
sökrutan på en hitta.se-karta eller eniro-karta!) Fred med jorden –

om kristen ekologisk humanism

Sommarmöte 
med Förbundet Kristen humanism 
St Sigfrids folkhögskola, Växjö, 3-7 augusti 2016 



Härlig är jorden! Ja, visst är den det. Vacker och fylld av liv och möjligheter.  
    Men samtidigt: Förfärlig är jorden! Trasig, härjad och missbrukad.

Vi hör om översvämningar och förorenad luft, om utrotningshotade djur och 
växter. Vi förstår att något måste göras genast.  
    Så nu behöver vi hjälpas åt. Hur kan vi med glädjen i behåll ta strid för 
grässtrån och noshörningar, för öppna landskap och ren luft? 

Den kristna humanismen värnar människan, Guds avbild. Men måste vi 
inte också bli en kristen ekologisk humanism som ännu mer betonar vårt 
samband med hela Guds skapelse?   
    Årets sommarmöte ställer den frågan till oss och vill utmana oss att byta 
tankar och erfarenheter, glädja oss åt livet och stödja varandra i att hitta nya 
sätt att leva. För vi tror ju att förändring är möjlig.

Vi möts på St Sigfrids folkhögskola i Växjö, i Elin Wägners och Carl von 
Linnés hemtrakter, där frågan om livsstil och miljö är närvarande i både kök, 
andakter och undervisning.  
    Genom föredrag och gudstjänster, i samtal och stillhet, med sånger och 
skratt möts vi till dagar som förhoppningsvis hjälper oss att hitta nya vägar att 
bygga livets och skapelsens framtid i en ibland till synes omöjlig värld.

Mer information om sommarmötets program kommer allteftersom att finnas 
på förbundets hemsida www.kristenhumanism.org. 

Varmt välkomna till årets sommarmöte! 

Ur programmet: 
Föredrag: 
Med Gud i världen – om kristen ekologisk humanism   
Sven Hillert, präst och ekoteolog.  
Vår tid på jorden  

Omställning till en hållbar välfärd  
Svante Axelsson, agronom och generalsekreterare för Naturskyddsföreningen  
Förnyelse globalt, i EU, i Sverige – och i vår personliga livsstil 
Stefan Edman, biolog och författare 

Elin Wägner och Fred med jorden 
Stefan Edman, biolog och författare. 
Makten över matkassen – om matens ursprung och våra (o)möjliga val.  
Ann Helen Meyer von Bremen, miljöjournalist. 
Att vara kristen är att göra skillnad!  
Kerstin Bergeå, utbildningssekreterare inom Kristna Fredsrörelsen.  
Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift. 

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

Övrigt ur programmet:  
Bevingade vänner – ett samtal om fåglar och litteratur  
Författarafton med Tomas Bannerhed, författare. 
Med Linné som följeslagare. Anton Härder. 
Mänsklighetens drama   
Reflekterande låtar med Per Bergström, lärare och textförfattare.  
Utflykt med buss och guidning till  
Elin Wägners Lilla Björka eller Linnés Råshult  
eller Domkyrkan, Domkyrkocentrum och Ekobacken vid biskopssätet i Växjö. 
Gudstjänster och andakter i folkhögskolans kapell med Katarina Hedqvist, 
stiftsadjunkt, och Magnus P. Wåhlin, skolpräst.   
Möteskör och musik med Thomas och Yvonne Carlström.   
Årsmöte – lördag em 6 augusti  •  Festkväll   
Söndagsmässa i Växjö domkyrka med Stefan Edman, Lisa Tegby, möteskören m.fl. 

Verkstäder och samtalsgrupper:  
Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen.  
Akvarellmålning med Inger Jonasson
Textil verkstad med Karin Wisvall
Do/redo – skapa nytt av gammalt med Christel Backman
Blombindning med Mia Bergqvist
Handla för fred/Palestina med Gudrun Henriksson Wikerstål och Martin Wikerstål
Klimatsmart mat med kökspersonal från folkhögskolan
Skrivarverkstad med Karin Boberg 
Vandring med Stefan Edman
Samtalsgrupp med Helene Egnell 
Samtalsgrupp med Sven Hillert  

Fred med jorden  
Om kristen ekologisk humanism 

Sommarmöte i Växjö 3-7 augusti 2016

Barn och ungdomar välkomnas varmt till sommarmötet. Vi ordnar ett 
speciellt program för dem under förmiddagarna. Alla under 18 år deltar i 
sommarmötet utan kostnad.

Samtal i fikapaus, Sommarmötet 2015
Foto: Lars-Gunnar Frisk

Festkväll, Sommarmötet 2015
Foto: Lars-Gunnar Frisk


