
Bra att veta:
Sommarmötet börjar med incheckning ca kl 16 och middag kl 17 onsdag 4 augusti 
och avslutas söndag 8 augusti med gudstjänst och lunch. Anmäl dig i god tid och 
senast 22 juni till: 

KHS expedition, 
Samaritergränd 2, 753 19 Uppsala, tel 018-10 17 39 (säkrast måndagar) 
e-post: kansli@kristenhumanism.org  

Fortlöpande information ges på hemsidan: www.kristenhumanism.org 

Frågor om mötet kan t.o.m. 27 juni ställas till 
KHS expedition, 018-10 17 39, kansli@kristenhumanism.org. 
Därefter till Södra Vätterbygdens folkhögskola, Johan Nordangård, 036-30 69 06,  
johan.nordangard@svf.fhsk.se (v.26,27) och  Hjördis Eliasson, 036-30 69 08,  
hjordis.eliasson@svf.fhsk.se (v. 28,29,30). 

Adress till Södra Vätterbygdens folkhögskola: Mångatan 10, 554 39 Jönköping. 
Information om folkhögskolan: www.svf.fhsk.se, 036-30 69 00. 

KHS sommarmöte
4-8 augusti 2010

på Södra Vätterbygdens folkhögskola

Förbundet för Kristen humanism och samhällssyn

”I slummen”. Emmanuel Garibay, Filippinerna. /Bildbyrån IKON

KHS är ett ekumeniskt forum för kristen belysning av frågor om tro, människo-
värde och samhällsdebatt. Vill du lära känna KHS? Köp ”Mellanrum”, vår årsbok 
från 2009 med artiklar och recensioner. Sätt in 190:- på KHS bankgiro 276-6327. 
Eller, än hellre, bli medlem! Avgiften är (helst) 300 kr, eller 175 kr för enskilda och 
225 kr för familj. 

Sommarmötet stöds av 
Lunds Missionssällskap, Bilda och Sensus.

Här ligger 
Södra Vätterbygdens folkhögskola:
Folkhögskolan är centralt belägen 
i Jönköping. Se karta. 

Vägbeskrivning: 
Från Kungsgatans västligaste del, ta 
av söderut på Åsenvägen. Efter ca 
1,4 km sväng höger vid skylt ”Folk-
högskola” och Mångatan. Skolan 
ligger rakt fram där även parkering 
finns.

Lunds Missionssällskap

Det sårbara hoppet 



I en tid av katastrofer, klimathot och rapporter om hur dåligt många unga 
mår, kan det tyckas svårt att formulera ett hopp. Framtiden ter sig på många 
sätt mer hotfull än hoppfull. Men att ha ett hopp betyder ju inte att allt ser 
ljust ut. Hoppet är ju just det, att mitt i det svåra våga tro på nya möjligheter. 
Att trots att det ser omöjligt ut vänta på och arbeta för nya öppningar. Att 
hoppas är att göra sig sårbar, att utsätta sig för risken att ha fel och bli besvi-
ken. I hoppet ligger både trygghet och osäkerhet.
    Hoppet är ett centralt kännetecken för kristen tro, både i det närvarande 
och i det kommande. Kan den kristna humanismen bidra till att förstärka vårt 
hopp i tanke, ord och handling? Är det kanske hoppet som hjälper oss att 
bevara vår mänsklighet. 
    I årets sommarmöte vill vi fokusera hoppet som utmaning och möjlighet. 
Hur håller vi det levande? Vilket hopp kan ge oss initiativkraft och föra oss 
samman till tro på och arbete för en bättre värld?

Välkommen till några dagar av föredrag, samtal och dialog kring dessa frågor 
med deltagare och gäster. 
    Efter inledningar i förmiddagarnas föredrag samlas vi i samtalsgrupper och 
sedan i fördjupande samtal med de olika föredragshållarna. Till samtalen 
läggs också aktiviteter i verkstäder. Då får händer och andra delar av kroppen 
söka sina uttryck. I sommarmötet får vi samtala och diskutera, vi får sjunga 
och be, vi får söka kunskap och vänskap. Sommarmötet innebär några dagar 
av avkoppling och utmaning, av lek och fördjupning, av nya möten och åter-
seenden. Du är välkommen oavsett om du är ung eller gammal, kristen eller 
av annan religion eller livsåskådning, debattör eller lyssnare. 
    Dagarna på Södra Vätterbygdens folkhögskola rymmer föreläsningar, sam-
talsgrupper, gudstjänst, fest, musik, natur och lek. 

Varmt välkomna till årets sommarmöte! 

Axplock ur programmet: 

Föredrag: 
Att själv vara en del av sitt eget hopp – hur går det ihop?   
KG Hammar, professor, f.d. ärkebiskop, Lund
Confessions of a Christian humanist   
John de Gruchy, professor em. från University of Cape Town, Sydafrika, ledare 
för ett retreatcentrum, författare. 
Christian Humanism as an antidote for bad religion   
KG Hammar och John de Gruchy 
Himmel och pannkaka och allting däremellan  
– om att leva i mångfald och dialog.  
Ann Aldén, kyrkoherde i Västra Skrävlinge, Rosengård, Malmö, teol dr. och 
forskare i religionsdialog. 
Om tomrummen i oss alla och vårt behov av gemensamma berättelser   
Stina Oscarson, konstnärlig ledare för Orionteatern, Stockholm. 
Reflexioner om den kristna humanismen som en hoppets väg  
Bo Nylund, teol. dr, f.d. lektor, ledamot av KHS styrelse. 

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

Övrigt ur programmet: 
Min pappa och jag – författarafton med Åsa Linderborg   
Utflykt  i Jönköpings historia och nutid. 
Gudstjänster och andakter i kapellet på folkhögskolan med medverkan av bl.a. 
Yvonne och Thomas Carlström, Hilda Lind och KG Hammar. 
Filmkväll 
Årsmöte – lördag em 7 augusti.
Festkväll – lördag kväll. 

Verkstäder och samtalsgrupper:
Vi får tillfälle att samlas i grupper vid två tillfällen. 
Rockverkstad –  med Thomas Carlström, rockande folkhögskolerektor. 
Samtalsgrupp – med Bo Nylund, teolog. 
“Bekräfta den andre!” - vi prövar och leker teaterimpro med Urban Hermans-
son, pedagog och skådis. 
“Många religioner - en andlighet” - röster från Fryshuset hjälper oss att skapa 
ny teologi – med Maria Kjellsdotter Rydinger, präst på Fryshuset
Ett kristet humanistiskt manifest  - med Hilda Lind och Georg Andrén. Vi sam-
talar och försöker formulera vår identitet som kristna humanister
Hantverkstad –  med Maj-Britt Meyner, Jönköping. 

Dessutom:  
Barn och ungdom 
Vi ordnar olika aktiviteter för barn och ungdomar, och för yngre barn  
finns barnverksamhet under föreläsningarna. 
Möteskör med Yvonne och Thomas Carlström

Sommarmötet 2009.  
Sven-Eric Liedman föreläser.

Sommarmöte 2009.   
Bob Hansson intar estraden. 

Det sårbara hoppet 
Välkommen till KHS sommarmöte 4-8 augusti 2010  
på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping


