
Viktigt att veta:
Sommarmötet börjar med incheckning ca kl 16 och middag kl 17 onsdag 6 augusti och 
avslutas söndag 10 augusti med gudstjänst och lunch. För dem som vill och kan finns 
sedan möjlighet till ett besök på Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi. 
Anmäl dig i god tid och senast fredag 20 juni. Anmälan görs i första hand via ett for-
mulär på förbundets hemsida: www.kristenhumanism.org. Var noga med att fylla i alla 
uppgifter på anmälningsformuläret.  
    Den som inte har tillgång till internet kan anmäla sig genom att ringa Sensus i Umeå, 
Josefin Wolving, tel 090-142760. Betala samtidigt in kursavgiften på vårt bankgiro 
276-6327. Kom ihåg att ange ditt namn på bankgiroinbetalningen. Din plats i rumskön 
avgörs av när kursavgiften kommit in på vårt bankgiro. Om du vill boka in extra nätter 
på Strömbäck kan du göra det på anmälningsformuläret.  
    OBS! Vår planering underlättas mycket om du anmäler dig så snart som möjligt. När 
din betalning kommit in får du inom ett par veckor en bekräftelse på din anmälan. 
    Om du vill vara med på vår förrätts-resa till Norra Västerbotten görs anmälan till 
denna enligt de instruktioner som finns i den separata foldern om den resan. (Medföljer 
utskick till medlemmarna, och finns även på förbundets hemsida.) 

Sommarmöte 
med Förbundet Kristen humanism 
Strömbäcks folkhögskola, Umeå, 6-10 augusti 2014
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Förbundet Kristen humanism är ett ekumeniskt forum för kristen belysning av frågor 
om tro, människovärde och samhällsdebatt. Vill du lära känna förbundet? Beställ ”Du, 
jag och det gemensamma”, vår årsbok från 2013 med artiklar och recensioner, för 
235 kr via info@kristenhumanism.org. Eller, än hellre, bli medlem! Avgiften är (helst) 
350 kr, eller 200 kr för enskilda och 250 kr för familj. Studentavgift 100 kr. 

Förbundet Kristen humanism tackar Karin och 
Krister Olsson, Luleå stift och Umeå pastorat för 
generöst ekonomiskt stöd till årets sommarmöte. 

Fred – besinning 
och utmaning

Välkommen till Strömbäcks folkhögskola!

Strömbäcks folkhögskola ligger vid havet,
18 km söder om Umeå. Man kan flyga eller åka tåg till 
Umeå. Information om hur man tar sig från flygplats 
och järnvägsstation skickas i god tid till dem som 
anmält sig.  
Vägbeskrivning för bil finns på www.strombacksfolk-
hogskola.se. Sök under rubriken ”Hitta till oss” nedtill 
på startsidan. GPS: 63.691,20.227 
Alla som anmäler sig kommer att få ett Umeå-häfte 
med tips om ställen man kan passa på att se på väg 
till Umeå och utflyktsmål, sevärdheter, evenemang, 
matställen och kaféer i Umeå. Häftet beräknas bli klart 
i slutet av april, och kommer också att läggas ut på vår 
hemsida.

www.kristenhumanism.org



Nu säger jag det för allra sista gången. Sluta nu. 
Om jag ser någon av er skjuta en gång till då blir det ingen efterrätt. 

Den börjar så banalt, Lina Ekdahls dikt Konflikten är löst. Och en lösning borde ju få vara 
precis så självklart enkel. Krig är ett uselt sätt att lösa konflikter och skapar inte ett gott liv på 
jorden. Ändå händer det om och om igen: bråk om gränser, religionsstrider, flykt och blind 
vilja att ensam ha makt. Vi vet och alla vet att det finns andra vägar till lösningar än krig, 
förföljelse och förstörelse. Hur kan vi, var och en och tillsammans, bidra till eftertanke och 
besinning i världen? Hur är vi med och skapar grogrund för försoning, samverkan och en 
konstruktiv lösning av de konflikter som ändå finns i vår vardag? Vilken är religionernas och 
kyrkans roll i arbetet för fred mellan människor? Hur kan vi ta ett steg till i riktning mot en 
kultur som är bärare av – och utmanar till – lyssnande, delaktighet, lek och delande?  

Nu får vi hjälpas åt att bygga upp städerna 
Ta hand om de övergivna människorna 
läka såren 
Och aldrig, aldrig göra om sådana här dumheter igen. 
Nu äter vi ris à la Malta. 

Välkommen till sommarmöte med Förbundet Kristen humanism, där frågor om fred och 
fredskultur står i centrum! Vi möts på Strömbäcks folkhögskola i Europas kulturhuvudstad 
Umeå. Genom föreläsningar och samtal, i gudstjänster och verkstäder ställer vi frågorna om 
fredens väg i vår tid. Vi låter oss utmanas och vi uppmuntrar varandra på vägen. Sånger och 
bilder, stillhet och fest får vara med och stärka vårt hopp om att freden är möjlig och att vi 
alla behövs för att vara med och skapa den.  
    För den som vill passa på att se mer av Umeå, och även möta författarlandet norra Västerbot-
ten på lite närmare håll, erbjuder vi i år en ”förrätt” under två dagar. Information om den resan 
finns på hemsidan, och på separat blad som följer med i medlemsutskicket av denna folder.  
   Mer information om sommarmötets program kommer allt eftersom att finnas på vår hem-
sida www.kristenhumanism.org.  

Varmt välkomna till årets sommarmöte! 

Axplock ur programmet: 
Föredrag: 
Odla fram fred – Utkast till en fredsteologi 

KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska Kyrkan 

Demokratisk religiositet som förutsättning för fred  
Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi. 

Mer fred med annat försvar – Om tyngdpunktsförskjutningar
Anders Mellbourn, Fredsagenda 2014. 
Respondent: Kerstin Bergeå, Kristna fredsrörelsen. 

På gränsen till fredsutbrott 
Kerstin Bergeå, Johanna och Kristoffer Fredriksson, Kristna fredsrörelsen.  

Fred och konflikt i norr – SAPMI, storsamhället och människan  
Joar Tiberg, poet och författare. Jenny Wik Karlsson, Svenska Samernas Riksförbund. 

Mandelas tio bud – Reflexioner runt rättvisa, försoning och fredsbyggande  
Marika Griehsel, journalist, föreläsare och dokumentärfilmsregissör. 

Efter föredragen får vi tillfälle till fördjupande samtal med föredragshållarna.  

Övrigt ur programmet: 
Skrivandets sinne. Författarafton med Elisabeth Rynell, författare, 2014 års Sara 
Lidman-pristagare.  

Filmkväll  Filmaren Simon Stanford presenterar sin film Nelson Mandela – sista kapitlet. 

Utflykt till Bildmuseet i Umeå och Umedalens skulpturpark. 

Årsmöte – lördag eftermiddag 9 augusti. 

Möteskör med Yvonne och Thomas Carlström. 

Festkväll lördag, med Torgny Lindgrens Skräddar Molins berättelser och skådespelaren 
Gunnar Eklund

Gudstjänst i Ålidhemskyrkan, Umeå, andakter på folkhögskolan. 

Reflexioner med Hilda Lind, ordf. i Förbundet Kristen humanism. 

Besök på Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi. 

Verkstäder och samtalsgrupper:
• Fredsagenda 2014. Anders Mellbourn. 
• Skrivarverkstad med Karin Boberg. 
• Frälsarkransvandring. Maria Klasson Sundin. 
• Samtalsgrupper med KG Hammar resp. Bo Nylund. 
• Samtal om livet – speciellt för unga deltagare. Anders Wesslund.
• Icke-våld i praktiken. Johanna och Kristoffer Fredriksson, Kerstin Bergeå. 
• Musikalisk verkstad med Thomas Carlström. 
• Akvarellmålning med Inger Jonasson. 
• Mitt Umeå, mitt Västerbotten. Lisa Tegby. 
• Teckenspråk med Jenny Fundell och Åsa Selldén. 

Barn och ungdom 
För barn och unga ordnas program under föredrags- och verkstadstid. 
Räkna med både inomhus- och utomhusaktiviteter.  
Mer information om detta kommer via hemsidan.  Bo Forsberg, Diakonia, vid sommarmötet 2013
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Fred – besinning och utmaning 
Välkommen till sommarmöte med Förbundet Kristen humanism 

6-10 augusti 2014 på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå

Från Strömbäcks  
folkhögskola


