
Bra att veta:
Sommarmötet börjar med incheckning ca kl 16 och middag kl 17 onsdag 1 augusti och avslu-
tas med lunch efter gudstjänsten söndag 5 augusti. 

Anmälan: www.kristenhumanism.org senast 3 juni. Bekräftelse skickas automatiskt via e-
post. 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 enkelrum eller i dubbelrum - med toalett och dusch i varje rum. 
OBS: Lakan och handdukar ingår inte. Ta med eget eller hyr för 100 kr per person. 
OBS: Du städar rummet vid utflyttning. Rumsstädning kan köpas för 250 kr per rum. Plats för 
husbil, husvagn eller camping kan ordnas. 

Mat och logi (per person): Hela mötet: 3200 kr, dygn: 800 kr (+100 kr för festmiddag på 
lördagen). 
Enbart mat (frukost ingår ej) Hela mötet: 1600 kr dag: 400 kr (+100 kr för festmiddag på 
lördagen). 
Barn/ungdom t.o.m. 18 år deltar utan kostnad.  
Studerande: 50 % rabatt på mat och logi. 

Vår planering underlättas mycket om du anmäler dig så snart som möjligt. Mat och logi beta-
las på plats till skolan (kortbetalning eller mot faktura). 

Om du saknar tillgång till internet kan du anmäla dig via brev till:  
Kenneth Kimming, Nickelgränd 12, 16256 Vällingby.  
Ange: Förnam, efternamn, ort, telefon, enkelrum eller dubbelrum, vem du delar ev. dub-
belrum med, om du vill hyra lakan/handdukar (100 kr) samt om du vill ha rummet städat vid 
avresa (250 kr). Ange också om du vill se Himlaspelet på kvällen den 31 juli och om du i så 
fall önskar logi på skolan till onsdagen. 

All information om sommarmötet finns på förbundets hemsida: www.kristenhumanism.org

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 2017-18, 
”Var inte rädd - en bok om hopp”, 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! Avgif-
ten 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 Västerås stift, Bilda och Sensus

Leksands folkhögskola ligger inne i Leksand.  
Adress: Siljegårdsvägen 21, 793 33 Leksand.  
www.leksand.fhsk.se 

GPS: 60.72830, 14.98792 

(Googla på sifferföljden så får du upp en 
google-karta över skolan.  
Eller skriv in siffrorna i sök rutan på en hitta.
se-karta eller eniro.se-karta!) 

Hemkomst. Oljemålning av Kent Wisti

Hopp är ett åtagande –
ett sommarmöte som ser framåt

Sommarmöte 
med Förbundet Kristen humanism 
Leksands folkhögskola, Leksand, 1-5 augusti 2018
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Tron är en god gammal församlingsbo. Hon ser det som är, både i tiden och 
i evigheten. Kärleken är en mor. Hon är hjärtats första rörelse. Hon älskar det 
som är.
    Och hoppet, hon är det största undret. Hon är en liten flicka som dansar 
fram mittemellan sina två systrar. Hon drar dem framåt utan att de märker 
det. Hon älskar det som de andra ännu inte ser. Hon är det stora undret.
    Ungefär så skriver den franske poeten Charles Péguy om hoppet. Och det 
är kring hoppet, det vi ännu inte ser, som vi möts i årets sommarmöte. För att 
uppmuntra varandra till hopp i denna förvirrade värld. För att begrunda hop-
pet som ett förhållningssätt och ett åtagande. För att hjälpa varandra att vara 
hoppets människor också när det är mörkt.
    Linda Thomas, teologiprofessor och politisk aktivist i Chicago, som några 
av oss mötte på Teologifestival för ett år sedan, är vår gäst under hela mötet. 
Se mer om henne på vår hemsida. Hon, liksom våra övriga gäster, tror vi ska 
ge oss nya tankar, sätta igång våra  samtal och inspirera oss till fortsatt arbete.
    Välkomna till Leksand, till samtal och föreläsningar, till lek och bön, till 
eftertanke och skratt! Och till möjligheten att se Himlaspel och möta poesi, 
hantverk och annan Dalakultur. 
Ja, välkomna att på alla sätt söka hoppets väg framåt!
Mer information om sommarmötets program kommer allteftersom att finnas 
på förbundets hemsida www.kristenhumanism.org. 

Varmt välkomna till årets sommarmöte! 

Ur programmet: 
Föredrag: 
En obekväm eller en bekväm Gud: Hopp i en trumpen tid. En teologisk reflexion. 
The Dis/Comforting God: Hope During Morose Times: A Theological Reflection.
Sorg och en ny morgondag: Teologiska källor till förnyelse och hopp.
Mourning and Morning: Theological Sources for Renewal and Hope
Linda E. Thomas, professor i teologi och antropologi vid Lutheran School of Theology, 
Chicago, pastor och aktivist. (onsdag och fredag)
(Linda Thomas föreläser på engelska, med möjlighet till simultantolkning via hörlurar.) 

Försoning - ett återtagande av ansvar, med hopp om helande.
Ulrika Fritzson, präst och medgrundare till Försoningsgruppen. (torsdag)
Hopp i en turbulent tid – om asyl, migration och människohandel
George Joseph, ansvarig för migrations- och flyktingfrågor, Caritas. (torsdag)
Vad vågar vi hoppas på i politiken? 
Göran Greider, chefredaktör o författare och Olivia Linander, föreläsare och klimat-
aktivist.  (lördag)

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

Övrigt ur programmet:  
Mot alla odds 
Författarafton med Stefan Edman, biolog och författare (fredag kväll) 
Utflykter till Axel Munthes Hildasholm, Erik Axel Karlfeldts Sångsgården eller  
Hemslöjdens Sätergläntan.
Gudstjänster och andakter med Annastina Jönsson, Johan Garde med flera.  
Möteskör och musik med Thomas och Yvonne Carlström. 
Årsmöte – lördag em 4 augusti  •  Festkväll – lördag kväll. 
Reflexioner kring sommarmötets tema, Sven Hillert, präst och ordförande i  
Förbundet Kristen humanism. 
Söndagsmässa i Leksands kyrka med Bo Forsberg, Lisa Tegby, möteskören m.fl. 
Utställning 12 faces of Hope – en utställning från Kyrkornas Världsråd med bilder av 
hopp under en ockupation. 

Verkstäder och samtalsgrupper:  
Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen.  
1) Akvarellmålning med Stina Dalmalm
2) Försoning och hopp med Ulrika Fritzon och Erik Isaksson 
3) Samtalsgrupp med Sven Hillert
4) Samtalsgrupp med Helene Egnell 
5) Språkverkstad med Karin Boberg 
6) Musikverkstad – folklig musik från hela världen. Thomas & Yvonne Carlström 
7) Vandring till Limsjön med Stefan Edman 
8) Vandring till Styrsjöbo och Emilia Fogelklous fäbod med Anders Liljas 
9) Vandring på Via Sacra vid Leksands kyrka med med Fredrik Lautmann 
10) Vandring till Tibble by och Alfvéngården med Kerstin Jobs Björklöf 

Himlaspelet  
spelas för sista gången i sommar dagen innan sommarmötet börjar, tisdagen den 31 
juli. Biljetter kan bokas via bifogad info. Kom ihåg att ange vid anmälan om ni vill 
boka en extra natt på folkhögskolan på tisdag kväll.

Hopp är ett åtagande – 
ett sommarmöte som ser framåt 

Sommarmöte i Leksand 1-5 augusti 2018

Barn är varmt välkomna till sommarmötet. Johan och Johanna Garde 
ordnar lek och aktiviteter för barnen. Alla under 18 år deltar i sommar-
mötet utan kostnad.

Festkväll, Sommarmötet 2017
Foto: Lars-Gunnar Frisk

Kent Wisti föreläser, Sommarmötet 2017 
Foto: Lars-Gunnar Frisk
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