
Bra att veta: 
Sommarmötet hålls 9-13 augusti 2023 i samverkan med Geijerskolan i Ransäter och börjar 
med incheckning kl. 15 och middag kl. 17 på onsdagen och avslutas med enkel lunch på 
Residenset i Karlstad efter gudstjänst i Tingvallakyrkan på söndagen. 
Anmälan görs via www.kristenhumanism.org/sommarmote och blir giltig när kursavgiften 
850 kr för medlem/1000 kr för icke-medlem betalats in på förbundets bankgiro 276-6327. 
OBS! Återbetalas inte vid avbokning. Glöm inte att skriva ditt namn vid inbetalning. 
Anmälningstiden går ut 18 juni. Du får ett e-postmeddelande med bekräftelse på din anmä-
lan. Besked om eventuell möjlighet till senare anmälan lämnas på hemsidan efter anmälnings-
tidens utgång.  
Pris och boendealternativ finns på anmälningssidan, se ovan! 
Om du saknar internet kan du anmäla dig via brev till Kenneth Kimming, Nickelgränd 12, 
16256 Vällingby. 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 dubbelrum med. Ange ankomstdag/tid och avresedag/tid om du inte är med på 
hela mötet. 
Barn/unga t.o.m. 18 år deltar på mötet utan kostnad.  
Studerande: 50 % rabatt på kursavgift, mat och logi. 
OBS! Mat och logi betalas på plats med Swish. (Fakturering är möjlig för den som inte har 
Swish.) På lördagskvällen ordnas enkel festmeny med möjlighet att köpa vin i glas. På sönda-
gen ordnas enkel lunch på Residenset i Karlstad. Lunchen betalas på plats.  
All information om sommarmötet finns på förbundets hemsida: www.kristenhumanism.org 
Frågor om sommarmötet skickas till sommarmote@kristenhumanism.org   

Välkommen med din anmälan!  

Den som är intresserad av att se Västanå teaters sommarföreställning Solens dotter kan boka 
biljetter till föreställningarna söndag 6 och 13 augusti kl 16 via www.vastanateater.se (Inga 
föreställningar måndag-tisdag.) 

En kultur för nya berättelser  
Sommarmöte 
med Förbundet Kristen humanism 
Geijerskolan, Ransäter, 9-13 augusti 2023 

Geijerskolan (www.geijerskolan.se) ligger centralt i Ransäter, 5 mil norr om Karl-
stad längs väg 62. Adress: Allévägen 1, 684 93 Ransäter. GPS: 59.77042, 13.44253 
Restid cirka 4 timmar från Stockholm/Göteborg. Buss 600 (mot Värnäs) avgår från 
Karlstad Busstation kl. 14.25/15.25/16.25 och tar cirka 50 minuter, hållplats Ransä-
ter kyrka (kolla ev. ändringar på www.varmlandstrafik.se).  
OBS! Ca 15 min. gångväg från Centralstationen till Busstationen i Karlstad. 

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 2023, 
”Demokrati, krig och mänsklig värdighet”, 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

Bilder från Västanå teater
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En kultur för nya berättelser  

Sommarmöte i Ransäter 9-13 augusti 2023

Människan är en berättande varelse. Vi tar till oss intryck och erfarenheter och 
sorterar in dem i sekvenser som hör ihop. Vi placerar oss själva och varandra i 
våra berättelser och försöker förstå hur vår tillvaro ser ut och vad som är vår plats 
och uppgift i den.  
    Vi behöver våra berättelser, både de som handlar om vårt eget liv och de som 
handlar om vårt samhälle och vår värld. De gemensamma berättelserna hjälper 
oss att gå åt samma håll, att driva på och att hjälpas åt. Därför är det viktigt hur 
våra berättelser ser ut, vilka värderingar de bär och vem det är som förnyar dem.  
    I årets sommarmöte fördjupar vi oss i våra gemensamma berättelser. Vad är det 
vi måste hålla extra hårt i? Vad behöver nyskapas? Vad eller vilka driver oss? Vi tar 
hjälp av den kristna humanismens historia, av den värmländska berättartraditio-
nen, av politiskt, kulturellt och teologiskt tänkande. Och av varandra. 
    Varmt välkommen till ett sommarmöte med allvar och lek, med bön och sam-
tal, med eftertanke och skratt! Vi möts på Geijerskolan i Ransäter, där en kristen 
humanistisk tradition sedan lång tid levt tillsammans med den värmländska be-
rättartraditionen. Det får oss att tro på ett möte fullt av liv och kreativitet.    
   Mer information om sommarmötet kommer allteftersom att finnas på förbun-
dets hemsida www.kristenhumanism.org.  

Varmt välkomna till årets sommarmöte!

Barn och unga t.o.m.18 år deltar i sommarmötet utan kostnad. 
Vid behov ordnar vi barnvakt i samråd med föräldrarna. 

Ur programmet: 
Föredrag: 
Humanismen på Geijers tid … 
Rolf Ahlzén, läkare, medicinetiker, Geijerskolan och Geijersamfundet 
… och humanismen idag 
Georg Andrén, landshövding i Karlstad, Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap 
Hotfullt och hoppfullt i svensk demokrati 
Erik Amnå, professor em. i statsvetenskap 
Demokratin i ett internationellt perspektiv 
Eva-Maria Munck, internationell handläggare i Stockholms stift 
Det måste finnas en väg ut. Om hot och hopp i Myanmar 
Samuel Munck, programsamordnare, Eva-Maria Munck 
Att sätta världen i rörelse. Om Selma Lagerlöfs författarskap. 
Anna-Karin Palm, författare 
Selma Lagerlöfs saga – en lodlina till kamp och livsmod 
Margareta Brandby-Cöster, präst och teologie doktor 
Ekologi, mystik och förändringens möjlighet 
Petra Carlsson Redell, professor i systematisk teologi 
Gud som haver barnen kär. Om barn och Bibelns berättelser 
Sören Dalevi, biskop i Karlstads stift  
Efter förmiddagarnas föredrag möts vi i samtalsgrupper och sedan i fördjupan-
de samtal med de olika föredragshållarna. 

Övrigt ur programmet: 
Med kulturen som drivkraft. Leif Stinnerbom, teaterchef, Västanå teater 
I morgon är vi alla en berättelse. Bengt Berg, värmländsk poet och berättare 
Utflykter till Geijersgården, Erlandermuséet och Munkfors industrimuseum 
Gudstjänster och andakter i Ransäters kyrka och på folkhögskolan 
Möteskör o musik med Mimmi och Jakob Skarrie och med Eva-Maria Munck 
Årsmöte på lördag den 12 augusti. Fest på lördag kväll 
Reflexioner kring sommarmötets tema av Bo Forsberg, förbundsordförande 
Söndagsgudstjänst i Tingvallakyrkan i Karlstad. Bo Forsberg, möteskören m.fl. 
Söndagslunch på Residenset i Karlstad, med Georg och My Andrén som värdar 

Verkstäder och samtalsgrupper: 
Torsdag och lördag får vi möjlighet att mötas i mindre grupper.   
1. Agera för rättvisa – med Ageravolontärerna 
2. Akvarellmålning – med Inger Jonasson 
3. Demokratins potential – med Erik Amnå och Malin Rönnblom 
4. Ekoteologi – med Karin Olofsdotter 
5. Poesivandring – med Stefan Edman 
6. Samtal – med Helene Egnell  

Från lördagens fest vid sommarmötet 2022 Teologen Patrik Hagman föreläste 2022

http://www.kristenhumanism.org

