Bra att veta:
Sommarmötet börjar med incheckning onsdag 7 augusti kl. 16 och middag kl. 17, och avslutas med lunchmacka efter gudstjänsten söndag 11 augusti.
Anmälan: www.kristenhumanism.org under rubriken Sommarmöte. Folkhögskolan vill att
vi tar in anmälningarna senast 6 maj. Bekräftelse skickas automatiskt via e-post. Eventuellt
kan anmälningstiden förlängas, vilket vi meddelar på hemsidan. OBS! Anmälan gäller när
konferensavgiften 850 kr för medlem/1000 kr för icke medlem har betalats in på förbundets
bankgiro 276-6327. Glöm inte att skriva ditt namn vid inbetalning.
Logi ordnas på skolan i dubbelrum eller i enkelrum - med toalett och dusch i varje rum.
Mat och logi (per person): Hela mötet: 3200 kr, dygn: 800 kr. För enkelrum tillkommer
200 kr per natt.
Enbart mat (frukost ingår ej) Hela mötet: 1600 kr dag: 400 kr.
Barn/ungdom t.o.m. 18 år deltar utan kostnad.
Studerande: 50 % rabatt på mat och logi.
Mat och logi betalas till förbundets bankgiro 276-6327 senast den 12 augusti. Ange namn!
Om du saknar tillgång till internet kan du anmäla dig via brev till:
Kenneth Kimming, Nickelgränd 12, 16256 Vällingby.
Ange: Förnamn, efternamn, ort, telefon, enkelrum eller dubbelrum och vem du delar dubbelrum med.
All information om sommarmötet finns på förbundets hemsida: www.kristenhumanism.org
Målning av Kent Wisti. Från utställningen Som en rörelse – På spaning efter diakoni i vår tid

Västanviks folkhögskola ligger utanför Leksand. Adress: Västanvik Winterommes Väg 1
79392 Leksand.
www.vastanviksfhs.se
GPS: 60.72352, 14.95943
(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.se-karta!)

Förbundet Kristen humanism är ett ekumeniskt forum för kristen belysning av frågor om tro,
människovärde och samhällsdebatt. Vill du lära känna Förbundet? Köp årets bok 2018-19,
”Synas, höras eller förtigas – om religionens roll i samhället”, 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. Som medlem har du rätt till rabatterat pris på sommarmötet.

www.kristenhumanism.org
Sommarmötet stöds av Bilda och Sensus

Synas, höras eller förtigas –
om religionens roll i samhället

Sommarmöte
med Förbundet Kristen humanism
Västanviks folkhögskola, Leksand, 7-11 augusti 2019

Synas, höras eller förtigas –
om religionens roll i samhället
Sommarmöte i Leksand 7-11 augusti 2019
Tro och politik är abstraktioner. Det som existerar är konkreta människor som
tror och som handlar politiskt. Det säger den peruanske befrielseteologen
Gustavo Gutierrez.
Hur sitter då vår tro och vårt politiska handlande ihop. Är det helt åtskilda
storheter? Kan man vara en politisk aktivist när ens Mästare säger att hans
rike inte är av denna världen? Kan man låta bli att vara det när man ser hur
denne Mästare kritiserar makten och identifierar sig med dem som lever i
samhällets marginaler? Ska man alltid verka i det tysta utifrån sin tro eller
finns det gånger då man med profetisk skärpa måste riskera både sin egen
och sin tros ära för sanningens och rättvisans skull?
Det finns många och mångtydiga svar på frågorna om tro och politik. Vår
egen tid liksom historien visar hur ett politiskt engagemang i Guds namn
kan leda till maktmissbruk, förtryck och död. Samtidigt ser vi hoppets män
niskor som burna av sin tro öppnat vägarna till frihet och nya vägar. Så frågan
kvarstår och vi ställer den igen: Hur bär vi med oss vår tro i det som är vårt
dagliga samhällsliv? Kan tron ge hopp till denna komplicerade värld?
Vi vänder och vrider på frågorna om trons plats i politik och samhälle
under årets sommarmöte. Vi lyssnar och samtalar, vi ber och frågar. Säkert får
vi nya svar med oss hem – och nya frågor!
Välkomna till sommarmöte i Leksand, till lek och allvar, till föreläsningar,
gudstjänster och utflykter, till skratt, eftertanke och kraftsamling!!
Mer information om sommarmötets program kommer allteftersom att finnas
på förbundets hemsida www.kristenhumanism.org.

Ur programmet:
Föredrag:
När religionen blev synlig
Helene Egnell, präst vid Centrum för Religionsdialog. (onsdag)
Nöden och hoppet – en samtidsbild från Palestina
Catrin Ormestad, journalist. (torsdag)
Profetisk och politisk diakoni
Anna Ardin, diakon. (torsdag)
Mystik och politik - befriande kristendom
Annika Spalde & Pelle Strindlund, föreläsare och fredsaktivister. (fredag)
Kulturarv och evangelium - ett postsekulärt perspektiv
Bengt Kristensson Uggla, professor vid Åbo Akademi. (lördag)
Efter inledningar i förmiddagarnas föredrag möts vi i samtalsgrupper
och sedan i fördjupande samtal med de olika föredragshållarna.

Övrigt ur programmet:
Att söka språk för livets stora frågor
Författarafton med Christina Lövestam, präst och författare (fredag kväll)
Utflykter till Axel Munthes Hildasholm, Jobs Handtryck och textil eller
Hemslöjdens Sätergläntan. (fredag)
Gudstjänster och andakter med Annastina Jönsson med flera.
Möteskör och musik med Thomas och Yvonne Carlström.
Årsmöte – lördag em 10 augusti • Festkväll – lördag kväll.
Reflexioner kring sommarmötets tema, Bo Forsberg, ordförande i
Förbundet Kristen humanism. (Söndag morgon)
Söndagsmässa i Leksands kyrka med Biskop Mikael Mogren, Lisa Tegby, möteskören
m.fl.

Varmt välkomna till årets sommarmöte!

Verkstäder och samtalsgrupper:
Barn är varmt välkomna till sommarmötet. Ulrika Kristenson ordnar lek
och aktiviteter för barnen. Alla under 18 år deltar i sommarmötet utan
kostnad.

Linda Thomas föreläser, Sommarmötet 2018
Foto: Lars-Gunnar Frisk

Göran Greider, Olivia Linander, Sommar 2018.
Foto: Lars-Gunnar Frisk

Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen, torsdag och lördag.
1) Akvarellmålning med Stina Dalmalm
2) Ekonomism med Sten Ström m.fl.
3) Ekoteologi med Kåre Ohlsson m.fl.
4) Gråärtor o rovor med Agneta Magnusson (endast torsdag)
5) Samtalsgrupp med Sven Hillert
6) Samtalsgrupp med Helene Egnell
7) Samtalsgrupp med Catrin Ormestad
8) Teckenspråk med personal från folkhögskolan
9) Vandring Åkerö med Anders Liljas
10) Byn Tibble med Kersti Jobs-Björklöf. Endast torsdag 8/8.
11) Sångsgården (Karlfeldt). Endast torsdag 8/8.
12) Byn Ullvi med Monica Rönnkvist. Endast lördag 10/8.

