
Bra att veta:
Sommarmötet börjar med incheckning ca kl 16 och middag kl 17 onsdag 2 augusti 
och avslutas med lunch efter gudstjänsten söndag 6 augusti. 

Anmälan: www.kristenhumanism.org senast 5 juni. Bekräftelse kommer via e-post. 
Anmälan gäller när konferensavgiften 850 kr för medlem/1000 kr för icke medlem 
har betalats in på förbundets bankgiro 276-6327.
    Det finns ett fåtal dubbelrum, de ges till dem som först anmäler sig. Enkelrum 
finns det gott om. Lakan och handduk ingår ej. Ta med, eller hyr för 70 kr/person. 
De som inte får dubbelrum har möjlighet att ta med sig egen extra madrass.  

Mat och logi (per person): Hela mötet: 3100 kr  dygn: 800 kr
Enbart mat (frukost ingår ej) Hela mötet:1600 kr dag: 400 kr
Barn/ungdom t.o.m. 18 år: ingen kostnad.  Studerande: 50 % rabatt på mat och logi.
Mat och logi betalas på plats under sommarmötet.  

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

Se till att du har betalat din medlemsavgift för 2017. Då har du rätt till medlemspris 
på sommarmötet. Medlemsavgiften betalar du till förbundets bankgiro 276-6327. 

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

Målning av Kent Wisti

Förbundet Kristen humanism är ett ekumeniskt forum för kristen belysning av 
frågor om tro, människovärde och samhällsdebatt. Vill du lära känna Förbundet? 
Köp ”Jag vill förändra. 500 år av reformation och humanism”, årets bok 2016-17, 
med artiklar och recensioner. Sätt in 150 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.

S:t 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!) 

Jag vill förändra –
Ett sommarmöte om omställning

Sommarmöte 
med Förbundet Kristen humanism 
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö, 2-6 augusti 2017 



Kamp måste till om livet ska gro  
ej kamp blott för dagligt bröd,  
men kamp för frihet i liv och tro –  
ty evig stillhet är död. 

Från den här versen av den danske författaren S. Kaalund har en av föredrags-
hållarna på årets sommarmöte med Förbundet Kristen humanism hämtat 
sin rubrik. Vad är reformation om inte kamp för det viktigaste. Och tydligen 
behöver vi människor ständigt föra den kampen. Vi vill så mycket gott, men 
snärjs ständigt på nytt i ytlighet och prål, i maktkamper och bortförklaringar, 
i ängslan och misstro. Därför måste kampen ständigt föras och hela tiden 
måste vi hjälpa varandra till att tänka kritiskt, ställa om och börja på nytt.  
    Årets sommarmöte, som hålls 500 år efter det att Västerlandets kyrkliga 
reformation satte fart, vill titta på vår samtid och vår omvärld. Hur hittar vi 
ärlig tro och hur ger vi plats för sanningen i dag och i morgon? Hur kan vi 
stödja varandra och bli en god kraft i världen? Välkomna till Växjö, till samtal 
och föreläsningar, till lek och bön, till eftertanke och skratt! Välkomna att 
vara med och förändra! 

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

Varmt välkomna till årets sommarmöte! 

Ur programmet: 
Föredrag: 
Kamp måste till om livet skall gro. Om reformation och livsmod.  
Margareta Brandby-Cöster, präst och teol.dr.   (onsdag) 

”…som fanns det en obeaktad tredje sida på våra nötta grammofon skivor”. 
Om en tro bortom polariseringar och etiketter
Eva Cronsioe, präst och författare   (torsdag) 

”Du mäste göra det du tror att du inte kan”
Anders Kompass, ämnesråd på UD, tidigare FN-tjänsteman   (torsdag) 

Vår bästa tid är nu. Att var kristen i en postkristen tid.
Bengt Kristensson Uggla, teol.dr, professor i filosofi, kultur och företagsledning vid 
Åbo Akademi.   (fredag)  

Det är långt mellan glädje och glättighet.
Kent Wisti, präst och konstnär   (lördag) 

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

Övrigt ur programmet:  
Gud är inte ett främmande namn 
Författarafton med Kristian Lundberg, författare   (fredag kväll) 

Utflykt med buss och guidning till Elin Wägners Lilla Björka eller Linnés Råshult  
eller Stadsvandring i Pär Lagerkvists spår

Gudstjänster och andakter i folkhögskolans kapell med Annastina Jönsson, 
Mimmi Skarrie Elmquist, Johan Garde m.fl. 

Möteskör och musik med Thomas och Yvonne Carlström. 

Filmkväll  

Årsmöte – lördag em 5 augusti  

Festkväll i Bob Dylans och Alfred Nobels anda.

Reflexioner kring sommarmötets tema, Sven Hillert, ordförande i Förbundet Kris-
ten humanism

Söndagsmässa i Växjö domkyrka med Anders Wejryd, Lisa Tegby, möteskören m.fl. 

Utställning Kyss, inspirerad av Höga Visan. Bilder av Kent Wisti, text Maria Küchen.

Verkstäder och samtalsgrupper:  
Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen.  

1) Akvarellmålning med Inger Jonasson

2) Mod och tålamod i Palestina med Anna och Kenneth Kimming 

3) Samtalsgrupp med Helene Egnell 

4) Samtalsgrupp med Sven Hillert 

5) Språkverkstad med Karin Boberg och Annastina Jönsson 

6) Textilt collage med Birgitta Brodin 

7) Vandring med Börje Svensson 

8) Årsboksverkstad med Olle Kristenson

Jag vill förändra  
Ett sommarmöte om omställning 

Sommarmöte i Växjö 2-6 augusti 2017

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.

Gudstjänst, Växjö domkyrka, Sommarmöte 2016
Foto: Lars-Gunnar Frisk

Festkväll, Sommarmötet 2016
Foto: Lars-Gunnar Frisk


