
Bra att veta:
Sommarmötet börjar med incheckning ca kl 16 och middag kl 17 onsdag 5 augusti 
och avslutas med lunch efter gudstjänsten söndag 9 augusti. 

Anmäl dig i god tid och senast fredag 19 juni. Anmälan görs i första hand genom ett 
formulär som du når via förbundets hemsida: www.kristenhumanism.org. Var noga 
med att fylla i alla uppgifter på anmälningsformuläret. Du betalar både kursavgift, 
mat och logi vid anmälan. Se instruktioner på anmälningsformuläret. Din plats i 
rums kön avgörs av när avgiften har betalats. Du får en bekräftelse på din anmälan 
via e-post när din betalning är gjord.

Den som inte har tillgång till internet kan anmäla sig genom att ringa  
Sigtunastiftelsen, 08-592 589 19.

OBSERVERA att du kan inte betala din medlemsavgift i Förbundet Kristen huma-
nism samtidigt som du betalar för sommarmötet. Medlemsavgiften betalar du till 
förbundets bankgiro 276-6327. Se till att du har betalat din medlemsavgift för 2015. 
Då har du rätt till medlemspris på sommarmötet.  

Adress till Sigtunastiftelsen: Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna. Postadress: Box 57, 
193 22 Sigtuna. Information om Sigtunastiftelsen: www.sigtunastiftelsen.se. 

i samarbete med Sigtunastiftelsen

Presenningsikon, Mats Hermansson. 

Förbundet Kristen humanism är ett ekumeniskt forum för kristen belysning av 
frågor om tro, människovärde och samhällsdebatt. Vill du lära känna Förbundet? 
Köp ”Religion – konflikt och försoning”, årets bok 2014-15, med artiklar och 
recensioner. Sätt in 235 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 
Sigtunastiftelsen,  

Bilda och Sensus.

Här ligger Sigtunastiftelsen:
Sigtunastiftelsen är centralt belägen 
i Sigtuna. Se karta. 

Utförlig vägbeskrivning finns på 
www.sigtunastiftelsen.se. I avdel-
ningen Hotell & konferens finner du 
sidan ”hitta till sigtunastiftelsen”. 
Efter anmälan får du en vägbeskriv-
ning tillsammans med bekräftelsen. 

Tillväxt inifrån 
Om kultur som  

motstånd och motkraft

Sommarmöte 
med Förbundet Kristen humanism 
Sigtunastiftelsen 5-9 augusti 2015 



När barn leker är allt möjligt. En låda blir en båt, utymmet under det stora 
trädet blir en hemlig grotta och den som sveper in sig i den röda filten blir 
starkast av alla. Den goda leken provar nya världar och testar det omöjliga. 
    Det är inte bara barn som leker. Vuxna leker också. Vuxna provar nya 
möjligheter och framställer nya världar genom dans och sång, i tavlor och 
skulpturer, på teatern, genom orden och i vävstugan. Vi testar det omöjliga i 
den lek som kallas kultur. Vi ifrågasätter världen och säger att det måste inte 
alls alltid vara som det är nu. Skaparkraften öppnar en ny framtid och växt 
och förändring visar sig vara möjligt.
    2015 års sommarmöte i Förbundet Kristen humanism handlar om kulturen 
som kraft och motbild. Det vill locka oss att se nya perspektiv, använda vår 
goda kraft, och vila i att Gud fortsätter att skapa genom oss och genom andra.

Vi möts på Sigtunastiftelsen, en plats av skönhet och kreativitet som i ett sekel 
nu fått vara en mötesplats mellan tro och kultur och som överraskat så många 
med en ny blick på både Gud och människor.
    Genom föredrag och gudstjänster, i samtal och stllhet, med sånger och 
skratt möts vi till dagar som förhoppningsvis hjälper oss att växa och hitta nya 
vägar att bygga livets framtid i en ibland till synes omöjlig värld.  

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

Varmt välkomna till årets sommarmöte! 

Ur programmet: 

Föredrag: 
Konsten är tvilling med tron - arvet efter Olov Hartman.  
Om Olov Hartmans kultursyn belyst med hans kyrkospel och hans psalmer 
Caroline Krook, biskop em, ordförande i Sigtunastiftelsens styrelse 

Mellanmänskliga bibeltolkningar  
Föredrag och samtal utifrån boken Ofromma bibeltolkningar.  
Lina Sjöberg, teolog och författare. 

Kultur och teologi som motstånd och hopp   
En förmiddag med inledningar och samtal mellan KG Hammar, ärkebiskop em. 
och Stina Oscarson, dramatiker och regissör.  

KG Hammar: Imperiemotstånd som teologisk grundhållning.  
Stina Oscarson: Bär kapitalismen i sig krig, som moln bär regn – eller kan kulturen 
förebygga våld?  

Tro, hopp och fördom - religion som resurs i mötet med den andre  
Maria Kjellsdotter Rydinger, präst på Fryshuset. 

Klokast är den som vet att han inte vet   (Sokrates)  
Om bildning och bildningssyn i den nya komplexiteten.  
Lisbeth Gustafsson, journalist, teol.dr.  

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

Övrigt ur programmet:  
Den levande guden – Kultur och historia betraktade med Nathan Söderbloms 
ögon. Författarafton med Jonas Jonson, författare och biskop em. 
Vad är kulturellt motstånd? Frihetsteatern i Jenins flyktingläger   
The Freedom Theatre/Jonathan Stanczak och Johanna Wallin 
Tiderna förändras. Har ”The times they are a’changing” tystnat?   
Ett program om musik som motstånd med Thomas och Yvonne Carlström.  
Se Sigtuna! En eftermiddag med tillfälle till promenader och upptäckter av natur  
och kultur i Sigtuna och på Sigtunastiftelsen. 
Gudstjänster och andakter i Sigtunastiftelsens kapell med Dan-Erik Sahlberg,  
Caroline Krook, Barbro Gustavsson med flera.  
Årsmöte – lördag em 8 augusti.  •  Festkväll – lördag.  
Söndagsmässa i Mariakyrkan med KG Hammar, Lisa Tegby, möteskören med flera. 

Verkstäder och samtalsgrupper:  
Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen.  
Akvarellmålning med Inger Jonasson. 
Samtalsgrupp med Bo Nylund. 
Samtalsgrupp med KG Hammar. 
Skrivarverkstad med Karin Boberg. 
Meditation i kryptan med Lisbeth Gustavsson. 
Musik och rörelse – Sång, musik och enkla danser med Thomas och Yvonne 
Carlström. 
Teaterverkstad med Freedom Theatre. 

Tillväxt inifrån 
Om kultur som motstånd och motkraft 

Sommarmöte i Sigtuna 5-9 augusti 2015

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.

Presenningsikoner, Mats Hermansson.  Se även www.presenningsikon.se


