Bra att veta:
Sommarmötet hålls i samverkan med Vadstena Folkhögskola och börjar med incheckning
onsdag 5 augusti kl. 16. Mötet avslutas med lunch efter gudstjänsten söndag 9 augusti.
Anmälan: www.kristenhumanism.org, rubrik Sommarmöte – senast 8 juni. Bekräftelse skickas
via e-post. Anmälan gäller när kursavgiften 850 kr för medlem/1000 kr för icke medlem betalats in på förbundets bankgiro 276-6327. Glöm inte att skriva ditt namn vid inbetalning.
Logi och mat på folkhögskolan: Dubbelrum eller enkelrum, med toalett o dusch i varje rum.
Hela mötet i dubbelrum: 3390 kr/person, dygn: 850 kr. För enkelrum tillkommer 150 kr/
natt. OBS! Ange vid anmälan vem du delar rum med eller om du är beredd att dela rum
med annan deltagare. I priset ingår sänglinne, handdukar och slutstädning.
Enbart mat, inkl. frukost: 1810 kr/person, dygn 460 kr. Enbart mat exkl. frukost: 1430 kr/
person, dygn 360 kr.
Logi på Pilgrimscentrum (nära skolan):
Hela mötet i enkel- eller dubbelrum: 1200 kr/person. Del av fyrbädds- eller sexbäddsrum:
800 kr/person. Lakan och handdukar medtas eller hyrs för 100 kr. OBS! begränsat antal
rum tillgängliga. Frukost på skolan eller på Pilgrimscentrum: 100 kr.
Barn/unga t.o.m. 18 år deltar utan kostnad. Studerande: 50% rabatt på kursavgift, mat o logi.
Mat och logi betalas till förbundets bankgiro 276-6327 senast den 10 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 samt om du vill bo på skolan eller på Pilgrimscentrum.
All information om sommarmötet finns på förbundets hemsida: www.kristenhumanism.org.
Folkhögskolan ligger centralt i Vadstena.
Adress: Lasarettsgatan 9, 592 30 Vadstena.
www.vadstenafolkhogskola.se
GPS: 58.45184, 14.89116
(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 2020, ”Jag
kommunicerar – alltså finns jag”, med artiklar och recensioner. Sätt in 150 kr på bankgiro
276-6327. Eller, än hellre, bli medlem – då ingår årsboken! Avgiften är 200 kr för enskilda och
300 kr för familj. Studentavgift 100 kr. Som medlem har du rabatterat pris på sommarmötet.
www.kristenhumanism.org

”Hemkomst”. Målning av Kent Wisti.

Tro, hopp och framtid –
att vara kristen i en galen tid
Sommarmöte
med Förbundet Kristen humanism
Vadstena folkhögskola, Vadstena, 5-9 augusti 2020

Tro, hopp och framtid att vara kristen i en galen tid
Sommarmöte i Vadstena 5-9 augusti 2020
Det har plötsligt blivit så uppenbart, det som vi egentligen har vetat länge.
Jorden far illa. Framtiden är osäker. Det är vi människor som har ställt till det.
Och nu måste vi göra något åt saken.
Vi kan frestas att titta bort eller att ropa efter enkla svar och färdiga system.
Vi har också också möjligheten att med öppna ögon se på vårt läge och skaffa
oss kunskap. Sedan kan vi genom gemensamma kritiska och konstruktiva
samtal ta små eller stora steg framåt. Förändring är möjlig och det är vi som
skapar framtiden.
Kristen tro ser världen som en gåva och vet att vi människor har ansvar för att
ta hand om den gåvan. Tron räknar med Guds närvaro och kraft mitt i vår kamp
och sårbarhet. Hoppet bär på bilder av det vi ännu inte ser men väntar på och
arbetar för. Kärleken bär oss och driver på oss i arbetet för en rimligare värld.
Välkommen till sommarmöte med Förbundet Kristen humanism där frågorna
om hopp och framtid står i centrum. Vi möts i den heliga Birgittas stad Vadstena, i staden där pilgrimer kan både vandra och vila, där bön och arbete i århundraden hittat stillhet och kraft. Genom föreläsningar och samtal, bön och
lek vill vi tillsammans ta ett steg till på trons och hoppets väg mot framtiden.
Mer information om sommarmötets program kommer allteftersom att finnas
på förbundets hemsida www.kristenhumanism.org.
Varmt välkomna till årets sommarmöte!
Barn är varmt välkomna till sommarmötet.
Ulrika Kristenson ordnar lek och aktiviteter för barnen.
Alla under 18 år deltar i sommarmötet utan kostnad.

Föredrag:

Ur programmet:

Antropocén, än sen då? – om att lära sig leva i samklang med allt och alla
Sverker Sörlin, idéhistoriker, professor i miljöhistoria och författare i samtal
med KG Hammar, ärkebiskop emeritus, föreläsare o författare
Till jordens yttersta gräns – om vidgade vyer och mod att vända
Jenny Dobers, pastor och regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan
Ung, kristen och aktivist
Amanda Björksell och Hanna Lindh, Agera-volontärer
Den heliga Birgitta och Vadstena
Birgitta-syster
Edens lustgård och Artificiell Intelligens – om Gamla Testamentet i ljuset av AI
och det nya samhället
Blazenka Scheuer, lektor i bibelvetenskap vid Lunds universitet
Att vara kristen i en galen tid
Karin Johannesson, biskop i Svenska kyrkan, Uppsala stift
Efter förmiddagarnas föredrag möts vi i samtalsgrupper och sedan i fördjupande samtal med de olika föredragshållarna. Under föredragstid anordnas
aktiviteter för barn under ledning av förskollärare Ulrika Kristenson.

Övrigt ur programmet:

Författarafton. Utan tillit ingen demokrati. Elisabeth Åsbrink, författare och
journalist, talar om sitt författarskap och om demokratins kärna.
Stadsvandringar i Vadstena.
Utflykter till Omberg och vandring till Ellen Keys Strand alt. pilgrimsvandring
till Tycklinge.
Gudstjänster o andakter i Klosterkyrkan, Vätternkyrkan och på Folkhögskolan.
Möteskör och musik med Thomas och Yvonne Carlström.
Årsmöte på lördag em. den 8 augusti. Fest på lördag kväll.
Reflexioner kring sommarmötets tema av Bo Forsberg, ordförande i Förbundet Kristen humanism.
Högmässa i Vadstena klosterkyrka med biskop Karin Johannesson, möteskören m.fl.

Verkstäder och samtalsgrupper:

Morgonmässa, sommarmöte 2019

Utflykt till fäbod, sommarmöte 2019

Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen, torsdag och lördag.
1. AI och Gamla Testamentet m Blazenka Scheuer (Endast lördag.)
2. Akvarellmålning med Inger Jonasson
3. Antropocén och ekoteologi - samtal med KG Hammar och Per Larsson
4. Att vara pilgrim med Rickard Borgenback, pilgrimspräst i Vadstena
5. Befrielseteologi med Johannes Witkowsky Bengtsson och Cecilia Cardona,
teologer från Lund
6. Mod att agera med Amanda Björksell och Hanna Lindh
7. Samtalsgrupp med Helene Egnell och Oskar Andersson
8. Skrivargrupp med Karin Boberg
9. Stadsguidning med Anita Gustavsson

