
Bra att veta: 
Sommarmötet hålls i samverkan med Vadstena Folkhögskola och börjar med incheckning kl. 
15 och middag kl. 17 onsdag 10/8 och avslutas med lunch efter gudstjänsten söndag 14/8.  

Mötet är öppet för alla som genomgått full vaccinering eller har antikroppar mot covid-19.  

Anmälan görs via www.kristenhumanism.org/sommarmote/anmalan och blir giltig när kurs-
avgiften 850 kr för medlem/1000 kr för icke-medlem betalats in på förbundets bankgiro 
276-6327. OBS! Återbetalas ej vid avbokning. Glöm inte att skriva ditt namn vid betalning.  

Anmälningstiden går ut 19 juni. Senare anmälan kan endast tas emot i mån av plats. Bekräftel-
se på anmälan kommer på e-post. Om inte, skriv till sommarmote@kristenhumanism.org och 
be om bekräftelse! Avbokningsregler gäller från den 12 juli – se nedan.  

Logi och mat på folkhögskolan: Dubbel- el. enkelrum bokas vid anmälan.  

Ett antal rum är förbokade på näraliggande Pilgrimscentrum respektive Birgittasystrarnas 
Gästhem för enklare boende och frukost. Övriga måltider serveras på folkhögskolan.  

Logi o frukost på Pilgrimscentrum:   OBS! Boka på adress: ulla.jarn@svenskakyrkan.se  

Logi o frukost på Birgittasystrarnas Gästhem:   OBS! Boka på: guesthouse@birgittaskloster.se   

Priser och boendealternativ: Fullständig information på anmälningssidan, se ovan!  

Om du saknar internet kan du anmäla dig via brev till: Kimming, Nickelgränd 12, 16256 Välling-
by. Ange: Förnamn, efternamn, ort, telefon och personnummer (Obs viktigt pga att mötet är en 
samverkanskurs!). Om du vill bo på skolan, ange enkel- el. dubbelrum och vem du delar dubbel-
rum med. Ange ankomstdag/-tid och avresedag/-tid om du inte är med på hela mötet!  

Barn/unga t.o.m. 18 år deltar utan kostnad. Studerande: 50% rabatt på kursavgift, mat o logi. 

Mat och logi på folkhögskolan betalas till förbundets bg: 276-6327 senast 11 juli. Ange namn! 
Logi o. frukost på Pilgrimscentrum resp. Birgittasystrarnas Gästhem betalas direkt på plats. 

Avbokning – gäller mat och logi på folkhögskolan och skall ske senast 11 juli på adress: 
sommarmote@kristenhumanism.org. Därefter är avbokning inte kostnadsfri.  
OBS! Glöm inte att avboka till Pilgrimscenter eller Birgittasystrarna om du bokat logi där.  

Välkommen med din anmälan!   

All information om sommarmötet finns på förbundets hemsida: www.kristenhumanism.org.  
Frågor om sommarmötet skickas till sommarmote@kristenhumanism.org  

Vart är vi på väg –  
om att finna hopp i en galen tid 

Sommarmöte 
med Förbundet Kristen humanism 
Vadstena folkhögskola, Vadstena, 10-14 augusti 2022 

Folkhögskolan ligger centralt i Vadstena. Adress: Lasarettsgatan 9, 592 30 Vadstena. 
www.vadstenafolkhogskola.se   GPS: 58.45184, 14.89116 

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 2022, ”Vart 
är vi på väg?”, 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

Målning av Lotta Fång
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Vart är vi på väg –  
om att finna hopp i en galen tid

Sommarmöte i Vadstena 10-14 augusti 2022

Vart är vi på väg? Det kan man verkligen undra denna vår då krig, klimatkris och 
pandemi hotar vår tillvaro från olika håll. Vi vet hur världen ser ut när vi skickar 
ut vårt sommarmötesprogram i mars. Vi kan bara undra och spekulera om hur 
den kommer att se ut när det är dags för sommarmöte i augusti … och valdag i 
september.  
Men just för att så mycket är komplicerat och förvirrat är det viktigt att mötas. 
Tillsammans får vi lyssna och samtala, be och begrunda, och leta efter ett hopp 
som bär, ger livsmod och handlingskraft och hjälper oss att mitt i alltihopa hitta 
livets ljus och möjligheter. 
Välkomna till ett sommarmöte som inte blundar för det svåra men som söker 
hoppet och glädjen. Välkomna till Vadstena där pilgrimer på livets väg i århund-
raden gått före oss i kamp och tillit, i glädje och sorg. Välkomna till lek och all-
var, föredrag och måltider, nya perspektiv och gamla sanningar av humanism, 
tillbedjan och engagemang!   
   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.  
Vi ordnar lek och aktiviteter för barnen.  
Barn/unga t.o.m.18 år deltar i sommarmötet utan kostnad.

En kväll om engagemang, sommarmötet 2021 Musikkväll med Sara Parkman, sommarmötet 2021

Ur programmet: 
Föredrag: 
Teologins kraft i hopplösa tider  
Petra Carlsson, teolog och biträdande rektor Enskilda Högskolan Stockholm 
Lilla fredsboken - att vara följare till Jesus på fredens väg 
KG Hammar, ärkebiskop em., Lotta Fång, präst, Fredrika Gårdfeldt, präst 
Guds fred i våra händer - en estetisk övning  
Lotta Fång, präst och pedagog 
Den heliga Birgitta och Vadstena  
Besök hos Birgittasystrarna  
Hoppet är inte ute, det lever inuti  
Görel Råsmark, ekumenisk följeslagare 
Naturens rättigheter - ett hoppfullt paradigmskifte  
Pella Thiel, aktivist och föreläsare i samtal med Hanna Soldal, samordnare 
globala påverkansfrågor, Svenska kyrkans Unga  
Billig nåd och billigt hopp?  
Kan tron ge ett hopp som håller i klimatkrisens och ofredens tid? 
Patrik Hagman, teolog och författare  
Efter förmiddagarnas föredrag möts vi i samtalsgrupper och sedan i fördjupan-
de samtal med de olika föredragshållarna. Under föredragstid anordnas aktivi-
teter för barn. 

Övrigt ur programmet: 
Skrivandet och Hoppet 
Ett möte med Tove Folkesson, författare och sångerska  
Stadsvandringar i Vadstena med Anita Gustavsson.   
Utflykter till Omberg och vandring till Ellen Keys Strand alternativt pil-
grimsvandring till Tycklinge med Hans-Erik Lindström.  
Gudstjänster o andakter i Klosterkyrkan, Vätternkyrkan och på Folkhögskolan. 
Möteskör och musik med Thomas och Yvonne Carlström.  
Årsmöte på lördag em. den 13 augusti. Fest på lördag kväll.  
Reflexioner kring sommarmötets tema av Bo Forsberg, förbundsordförande.  
Söndagsmässa i Vadstena klosterkyrka. KG Hammar, möteskören m.fl.  

Verkstäder och samtalsgrupper: 
Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen, torsdag och lördag.  
1. Agera för klimaträttvisa – med Ageravolontärer 
2. Akvarellmålning – med Inger Jonasson  
3. Att vara pilgrim – med Emma Audas (torsd) och Hans-Erik Lindström (lörd)  
4. Ekoteologi – med Per Larsson  
5. Fred är vägen till fred – Fredrika Gårdfeldt (torsd) och KG Hammar (lörd)  
6. Samtal och dikt – med Sven Hillert  
7. Samtal – med Helene Egnell  
8. Stadsvandring – med Anita Gustavsson 
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