Bibelscenen

TORSDAG 13 SEPTEMBER

09.30–09.50
FLODHÄSTEN I KYRKAN
I flera böcker har Tommy Hellsten skrivit om ”flodhästfenomenet”, det medberoende som kan
utvecklas när man växer upp i skuggan av en stark företeelse, t ex arbetsnarkomani, trångsynt
religiositet eller våld. Hur påverkas den arbetsplats som kallas kyrkan?
Bokförlaget Cordia

10.00–10.20
NU SKA VI SJUNGA
Om barnrösten i dagens sångmiljöer. Gunnel Fagius är musikkonsulent i Svenska kyrkan och
barnkörspecialist med särskilt intresse för sångvanor och biologiska förutsättningar.
Svenska kyrkans musikråd

10.30–10.50
FÅR HUNDEN FÖLJA
MED TILL HIMLEN ?
Djurrättsfrågor står högt på dagordningen för många människor idag. Allt fler kräver att vi
behandlar djuren värdigt. Men har djuren en ”själ”? Tänker vi oss att den älskade vovven får följa
med till himlen, som det sjungs om i en gammal schlager? Möt Yrsa Stenius, krönikör, författare
och matte, i ett samtal med Axel Carlberg, teolog och forskare.
Nya Dagen

11.00–11.20
TANKAR UR TYSTNADEN
I boken "Att gunga gungbräda med Gud" reflekterar biskop Anders Arborelius i korta, kärnfulla
sentenser om trons innersida. Peter Halldorf samtalar med biskop Anders om bl a tystnad, bön
och pilgrimskap.
Tidskriften Pilgrim/Bokförlaget Cordia

11.30–11.50
HUR MÅNGA GÅNGER
KAN MAN DÖDA EN MAN ?
Raymond Paredes-Ahlgrens bok väckte stor uppmärksamhet när den kom ut i mars i år. Här
berättar han själv om sökandet efter sin far som mördades under militärkuppen i Santiago. En
starkt personlig resa som också blev ett sökande efter sanning, rättvisa och försoning.
Bokförlaget DN/ Kultursamverkan Svenska kyrkan

12.00–12.20
LIKHETER SVERIGE –
MOÇAMBIQUE
”Att se sig själv i andra och att se likheterna i vardagen, är en förutsättning för att kunna känna
och förstå andra människors situation även om det på ytan ser annorlunda ut...” Fotograf
Magnus Aronson visar bilder från Sverige och Moçambique.
Kultursamverkan Svenska kyrkan och Pressfotografernas klubb.

12.30–12.50
FRÅN TABERNAKEL
TILL KYRKA
Varför finns det heliga platser och heliga rum? För att fira gudstjänst eller för att meditera i
enskildhet? För att de är intressanta minnesmärken från gångna tider och fascinerande
allkonstverk? Det finns många sätt att se på heliga rum. Domprost Johan Unger, Växjö och Görel
Byström Janarv.
Svenska kyrkans forskningsråd och Tro och tanke.

13.00–13.20
BIBELSLÄPP
Bibeln med noter, uppslagsdel, parallellhänvisningar, ordförklaringar och textkritiska
kommentarer presenteras för första gången. Martin Timell berättar en historia ur Gamla
testamentet Kvartet sjunger en visa inspirerad av Apokryferna. Dramatiserat av snitt ur nya
testamentet: text citat,parallelställen.fotnot och uppslagsord. David Lega presenterar vår kulturs
viktigaste bok .
I Svenska bibelsällskapets
monter D05:30
13.30–13.50
NYA UPPTÄCKTER
En ny bibelöversättning eller att läsa Bibeln på ett annat språk ger nya infallsvinklar åt kända

texter. Sakupplysningar och ordförklaringar kan faktiskt ge nya tolkningar som kompletterar
förståelsen av Bibeln.
Medverkande: Ärkebiskop KG Hammar.
Svenska Bibelsällskapet

14.00 - 14.20
K-SPANARNA SER PÅ MODERNA KYRKORUM
Just nu spelas de tio avsnitten av TV-serien MODERNA KYRKORUM in. K-spanarna
Göran Willis och Staffan Bengtsson vill uppmärksamma landets kanske mest
oförtjänt undanskymda kulturskatt: de moderna kyrkor som uppfördes under
femtio- och sextiotalen, avsides
belägna som i Haparanda eller i ett förortscentrum som Guldheden i Göteborg
Arrangörer: Svenska Kyrkan och Riksantikvarieämbetet.

14.30–14.50
DECKARE I BIBELN
OCH BIBELN I DECKARE
Ulla Trenter har under rubriken Deckare i bibeln och bibeln i deckare gjort uppskattade
framträdanden både i kyrkliga och profana sammanhang.
Föreningen Kriminalförfattare i Stockholm

15.00–15.20
BIBELN I
PANORAMAPERSPEKTIV
Det kan vara svårt att hitta nycklar in i Bibelns sammansatta värld. Var går huvudlederna?
Medverkande: Birger Olsson och Gillis Simonsson
Verbum Förlag AB

15.30–15.50
VAD VET DU OM GUD?
Vad vet ärkebiskop KG Hammar och vad vet teol.dr. Ola Sigurdson om Gud. Vi vill alla möta Gud
– och oss själva. Hur går det till, egentligen? Ett samtal om Gudsmöten och upplevelser av
kärlek.
Arcus

16.00–16.20
BERÄTTAREN OCH LYSSNAREN
Författaren Gunilla Löf Edberg berättar om sin bok skriven för alla dem som någon gång suttit på
en av de två stolar som brukar stå i ett själavårdsrum. Hur riten och samtalet hör ihop och hur
det som sker i samtalet kan speglas i det som hände den första påsken
Verbum Förlag AB

16.30–16.50
VÄGEN MELLAN
HIMMEL OCH JORD
Underströmmar av luthersk livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap. Margareta BrandbyCöster, domkyrkokaplan i Karlstad, berättar om sina studier och sin bok om Selma Lagerlöf.
Svenska kyrkans kulturråd

17.00–17.20
WWW.BIBELN.SE
En ny internetadress med hela Bibeln (med noter, parallellställen, ordförklaringar och
uppslagsdel) och mycket, mycket annat öppnas! Redan nu finns mycket. Och mer läggs ut
allteftersom. Kom och titta på premiärvisningen! Medverkande: Tomas Lindroos och Kjell
Hognesius
Svenska Bibelsällskapet

17.30–17.50
BRINNA, BLI BRÄND,
GLÖDA IGEN
Den som brinner riskerar också att bli utbränd. I dag lever många på gränsen till sin förmåga,
några har redan gått över den. Möt prästen Kerstin Hesslefors-Persson som skrev boken ”Brinna,
bli bränd, glöda igen” för att höra henne berätta om sina och andras erfarenheter.
Bokförlaget Libris

fredag 14 SEPTEMBER

09.30–09.50
BIBELSTUDIER I VÅR TID
Kort-kort workshop som levandegör Bibelns texter, fördjupar livsfrågor, skänker ro och
eftertanke och som har ett direkt språk för själ och hjärta. Medverkande: Astrid Ståhlberg,
pedagog och författare och Eva Tunhav, konstnär och författare.
Svenska Bibelsällskapet

10.00–10.20
FYND FÖR FÖRSTÅELSEN
I samband med årets bokmässa finns Bibeln tillgänglig med alla parallellhänvisningar, textkritiska
kommentarer, ordförklaringar mm. Uppslagsdelen är en fyndlåda för den vetgirige. Lusten att
veta är en drivkraft också för bibelläsaren. Medverkande: Christer Åsberg.
Svenska Bibelsällskapet

10.30–10.50
BOR VERKLIGEN
GUD GRANNE MED KAOS?
I dagens sekulariserade samhälle har många människor religiösa visioner. Föredraget handlar om
berättelser om dessa, deras psykologiska betydelse och de konsekvenser de får för den enskilde.
Medverkande: Professor Anton Geels.
Katolska media i Sverige och Artos/Norma förlag

11.00–11.20
LILJEKONVALJEKUNGEN
Drömmen om ett rum för människan. Författaren Ylva Eggehorn berättar om sin roman som

handlar om folkhemsbygget, de mörka
och de ljusa rummen…..
Svenska kyrkans kulturråd

11.30–11.50
BaRNET I MÖTE MED
LIVETS MÖRKA SIDOR
Barnets möte med sjukdom, lidande och död kan ibland rymma stora och skrämmande
upplevelser. Lyssna till sjukhusprästerna Lars Björklund och Bernt Eriksson.
Verbum Förlag AB

12.00–12.20
VAD ÄR KYRKANS
ROLL i KULTURLIVET?
Är det vikigaste att det finns fromma spalter i dagtidningarna eller har kyrkan något mer att
bidra med? Biskop Lars Eckerdal intervjuas av journalisten Carin Ahlqvist.
Kultursamverkan Svenska
kyrkan

12.30–12.50
TYSTNADENS RUM
Lisbeth Gustafsson, journalist och författare, samtalar utifrån sin bok, Tystnadens gåva, om vårt
behov av tystnad samt leder en enkel meditation.
Verbum Förlag AB och Svenska kyrkans kulturråd

13.00–13.20
BLOTT I DET ÖPPNA
Homosexualiteten är i samhället och i kyrkan behäftad med problem och rädsla – homofobi.
Varför reagerar människor så starkt på samkönad kärlek? Eva Reimers är en av flera författare
till boken Blott i det öppna.
Verbum Förlag AB

13.30–13.50
TILL DET OSÄGBARAS LOV –
OM PAULUS ERFARENHET AV MYSTERIET
Paulus – mystiker? Många höjer nog på ögonbrynen över den kombinationen. De flesta ser
honom mest som kyrkolärare och hednaapostel. Prästen, författaren och Pauluskännaren Jean
Paillard visar på vilken stor mystiker Paulus var och hur han på ett särskilt sätt lodat Guds
mysterium.
Bokförlaget Libris
14.00–14.20
ECCE HOMO – OCH SEDAN
Om Jesus som människa har ärkebiskopen KG Hammar talat i sin bok Ecce homo – efter tvåtusen
år. Vad säger oss denna gud som människa och hur deltar han i det som händer i välden?
Ärkebiskopen blir intervjuad av Helle Klein, politisk chefredaktör på Aftonbladet.
Arcus

14.30–14.50
DET LUKTAR GUD
Helga Hund nosar sig vidare genom Bibeln med husse Lars Collmar i kopplet.
Verbum Förlag AB

15.00–15.20
GUIDE TILL GUD
Fråga en människa vad hon tror på och det blir tvärtyst. Men be henne visa dig ett rum eller ett
ting, och samtalet är i gång. Görel Byström Janarv berättar om möten med kända och okända
personer och deras möten med Gud.
Bokförlaget Forum och Kultursamverkan Svenska
kyrkan

15.30–15.50
GUDSTRO
Vi säger att vi tror på Gud. Vem är det egentligen vi tror på och hur kan vi veta något om Gud?
Kristen identitet i vårt pluralistiska samhälle har en horisont. Den ger energi till död och kärlek
och visar fram Jesus som människa och gud.
Medverkande: professorWerner Jeanrond.
Arcus

16.00–16.20
KAN MAN TÄNKA SIG
EN TJOCK JESUS?
Kring kroppslighet, andlighet och mat reflekterar Kajsa Ahlstrand, teol.dr., präst och forskare vid
Kyrkokansliet i Uppsala.
Svenska kyrkans forskningsråd

16.30–16.50
SKYNDA ATT ÄLSKA –

EN BOK OM LIVET
Ibland glömmer vi bort att hela livet är ett stort mysterium. ”Men alltmer börjar jag tro att livet
handlar om att våga vila i tystnad och stillhet och att överlämna sig till livet själv”, skriver
barnläkaren Lars H Gustafsson i sin senaste bok. Möt honom i ett spännande samtal om livet,
Gud och kärleken.
Bokförlaget Libris

17.00–17.20
EN OAS I DEN
NYA STADENS VIMMEL
Sofia församling bygger ”Sjöstadskyrkan” i Hammarby sjöstad i Stockholm. Medverkande:
Arkitekt SAR Kjell Mehert och Hans Ulfvebrand, kyrkoherde i Sofia församling.
Svenska kyrkans kulturråd

17.30–17.50
DET INRE RUMMETS AKUSTIK
Ärkebiskop KG Hammar reflekterar.
Svenska kyrkans kulturråd
18.00–18.20
KELTISK KULTUR
OCH ANDLIGHET
Intresset är stort för den kultur och den andlighet som har sitt ursprung i de gamla keltiska
områdena i Irland, Skottland och Wales. Det keltiska arvet tar sig bl a uttryck i musik, poesi,
liturgi, kalligrafi och bildkonst. Här ges en introduktion till den keltiska andlighetens själ av
författaren till boken Keltisk andlighet. Medverkande: Harald Olsen, direktör för Konsthögskolan i
Oslo
Bokförlaget Cordia

18.30–18.50

TOLERANS I FIKTION
OCH VERKLIGHET
I Jan Guillous medeltidstrilogi gestalltas den fiktive Arn och den verklige Saladin – båda ödmjuka
och toleranta representanter för sina respektive religioner. Hur väl stämmer det med
verkligheten och vilka schablonbilder finns idag? Jan Hjärpe, professor i islamologi intervjuas av
journalisten Curt Carlsson.
Kultursamverkan Svenska kyrkan och Teologiska fakulteten vid Lunds universitet

LÖRDAG 15 SEPTEMBER

09.30–09.50
WELLBEING – FÖR DIG
SJÄLV OCH ANDRA
Wellbeing handlar om bättre hälsa – till kroppen, själen och anden. Men det är inte bara du som
behöver ett friskare liv. Wellbeing innebär också att se sambandet mellan din hälsa och
omvärldens. Harry Månsus, grundare av Bromma-Dialogen i Stockholm, hjälper oss att upptäcka
sambanden.
Bokförlaget Libris

10.00–10.20
EREMITER OCH HELIGA
DÅRAR I DEN RYSK-ORTODOXA TRADITIONEN
Ingen av de europeiska pilgrimstraditionerna är så rik och mångfacetterad som den ryskortodoxa. Pilgrimsmotivet är också en viktig infallsvinkel om vi vill lära oss mer om ryska
traditioner och tänkesätt, liksom för att förstå rysk litteratur och rysk-ortodox andlighet.
Medverkande: Harald Olsen.
Bokförlaget Cordia

10.30–10.50
LUGNA NER SIG
TILL DET GRÅA
Marie Louise Ramnefalk läser ur sin nya diktsamling och talar om tiden och minnet och om
enkelhetens sprakande nyanser.
Svenska kyrkans kulturråd och Ordfront förlag

11.00–11.20
RUM FÖR ANDLIGHET IDAG
Lena Sjöstrand är präst och arbetar med gudstjänstutveckling och kyrkorumsfrågor i Lunds stift.
Hon är också involverad i skapandet av en interreligiös mötesplats på Bomässan 2001. Här
reflekterar hon kring människors behov av rum för andlighet.
Svenska kyrkans kulturråd.

11.30–11.50
VARFÖR ÄR DU KRISTEN?
Under rubriken Vittnesbörd har tidningen Trots Allt publicerat texter från en rad namnkunniga
skribenter. De fick alla samma fråga: ”Varför är du kristen? ” Magnus Sundell, chefredaktör för
Trots Allt, samtalar med Aftonbladets politiska chefredaktör Helle Klein
Trots Allt/Bokförlaget Cordia

12.00–12.20
ÄR GUD TRE?
Är Gud en triangel med ett öga i – treenig? Vem förväntas vi egentligen tro på när vi kallar oss
kristna? Gud, Jesus Kristus eller den helige Ande. Om en gudstro i det som kanske måste
förvandlas i denna tidsålder... Medverkande: professor Werner Jeanrond
Arcus

12.30–12.50
Läser ungdomar
bibeln – och så fall hur?
En ny översättning av Bibeln görs inte för de nu levande. Hur kommer man att läsa Bibeln i
framtiden? Mönstren måste vara synliga redan nu. I ett spännande forskningsprojekt undersöker
professor Anders Bäckström och doktoranden Anders Sjöborg hur Bibel 2000 tas emot, hur
ungdomar använder den, vad som påverkar tolkningen och vilken roll nya medier spelar.
Svenska Bibelsällskapet
13.00–13.20
OMBUD FÖR DE TYSTADE
Professorn och rättsläkaren Jovan Rajs intervjuas av Anders Carlberg, ordf. i judiska församlingen
i Göteborg, om sin självbiografi Ombud för de tystade.
Kultursamverkan Svenska kyrkan och Judisk kulturkonferens

13.30–13.50
Jobbet, kyrkan
och vardagen
Eftersom arbetet är en viktig del av människors liv är det också en viktig del av kyrkans
verksamhet. Lyssna till Lillemor Erlander som presenterar sin bok Jobbet, kyrkan och vardagen.
Verbum Förlag AB

14.00–14.20
kyrkovalet – en utmaning
Kyrkovalet den 16 september är det första efter relationsförändringen mellan Svenska kyrkan
och staten. Vad är nytt? Vad kan man påverka? Hur vill du att Svenska kyrkan ska förändras?

Ingrid Andersson Göranzon, informationschef i Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan/kyrkokansliet

14.30–14.50
OK, AMEN – OM KÄRLEK OCH FIENTLIGHET I CHASSIDERNAS NEW YORK
Den svenska journalisten Nina Solomin begav sig på spaning efter sin judiska identitet och fann
ett religiöst samhälle totalt slutet mot omvärlden. Ok, amen heter hennes kritikerrosade
dokumentärroman om de ultraortodoxa judarna i Williamsburg.
Wahlström & Widstrand
15.00–15.20
SKAMPÅLEN OCH SYNDABEKÄNNELSEN
Skam, skuld och synd. Vad har moderna människor för förhållande till dessa begrepp? Möt
psykriatrikern och författaren Finn Skårderud och professorn i religionspsykologi Owe Wikström i
ett samtal om ett gränsområde, som intresserar både psykologer, teologer och allmänhet.
Nya Dagen

15.30–15.50
FRÅN ALTARRING TILL PRÄSTGÅRDSKÖK
Om präster, prästfruar och det fysiska rummets könsskapande kraft. Medverkande: Birgitta
Meurling, fil dr i etnologi, Uppsala universitet.
Svenska kyrkans kulturråd

16.00–16.20

ETT DJUPARE
BRUS I TYSTNADEN
Poeten och bokhandlaren Kristian Lundberg samtalar med teologen Ola Sigurdson om språkets
möjligheter och begränsningar att uttrycka våra erfarenheter av det gudomliga.
Bokförlaget Cordia

16.30–16.50
ÄR DET MENINGEN ATT
ALLT SKA HA EN MENING?
Utifrån sin nya bok Reservkraft delar Tomas Sjödin med sig av sin egen spaning efter tecken,
ofta små och till synes obetydliga, som hjälper honom och oss, så att vi kan orientera oss i en
värld som kanske inte blev som vi hade tänkt oss.
Bokförlaget Cordia

17.00–17.20
RUM FÖR HÖGA KLACKAR MED LÅGA TRÖSKLAR,
ELLER TVÄRTOM
Vilken kyrka vill vi ha? Forum för kvinnliga präster i Göteborgs stift presenterar några olika
kyrkomodeller.
Forum för kvinnliga präster.

17.30–17.50
VARFÖR ÄR DU KRISTEN ?
Under vinjetten Vittnesbörd har Trots Allt publicerat texter från en rad namnkunniga skribenter.
De fick alla samma fråga: "Varför är du kristen”? Magnus Sundell, chefredaktör för Trots Allt
samtalar med författaren Christina Falkenland
Trots Allt/Bokförlaget Cordia

SÖNDAG 16 SEPTEMBER

09.30–09.50
ÖVERSÄTTARENS KOMMENTAR TILL DEBATTEN
Fader Vår och Välsignelsen kan de flesta utantill. Nu är båda översatta till modernare svenska.
Kritiken har varit högljudd. Det är ovant med nya formuleringar. Nu förklarar sekreteraren i
bibelkommisionen Christer Åsberg varför det blev som det blev.
Svenska Bibelsällskapet

10.00–10.20
GUD HAR 99 NAMN
Möt unga troende från några av de sex världsreligionerna. Multireligiösa guider från projektet
Gud har 99 namn.
Sveriges Kyrkliga Studieförbund

10.30–10.50
BIBLISKA DOCKSPEL
Att återberätta och ge vidare Bibelns innehåll till barn kan vara svårt. En metod är att göra
bibliska berättelser levande med dockor. Genom bibliska dockspel kan man på ett enkelt och rakt
sätt återge Bibelns fantastiska berättelser.
Medverkande: Marianne Lindroos
Svenska Bibelsällskapet
11.00–11.20
”… OCH VALV BAKOM VALV OÄNDLIGT". OM INRE RUM I MODERN SVENSK LYRIK

Lyriken ger ofta uttryck åt erfarenheter som övergår det vanliga. Med exempel från främst
Tomas Tranströmer och Jesper Svenbro visas här hur teologi och litteraturvetenskap kan
komplettera varandra. Medverkande: Professor Sten Hidal.
Teologiska institution vid Lunds universitet och Kultursamverkan Svenska kyrkan

11.30–11.50
läs, lyssna och förstå
Bibelns betydelse för svenska folkets läsvanor.
Medverkande: Olof Buckard, satiriker, samhällskritiker och predikant.
Läsrörelsen och Svenska Bibelsällskapet

12.00-12.20
Från Hermes Gothicus till amos
Elisabeth Sandlund, redaktionschef på Kyrkans Tidning och en av tolv författare till fyrabands
verket Den svenska pressens historia,berättar om kyrkans roll i den svenska preshistorien från
1600-talet till våra dagar.
Kyrkans Tidning

12.30–12.50
SVENSK MYSTIK
När mystik kommer på tal handlar det ofta om medeltidens stora gestalter nere på kontinenten.
Men också Sverige har sin egen mystikhistoria, dit hör bl.a. Dag Hammarsköld och Hjalmar
Ekström. Medverkande: Docent Per Beskow.
Katolska Media i Sverige och Artos/Norma förlag
13.00–13.20
HUR KAN HISTORIA OCH
GAMLA TEXTER ÖPPNA OSS MOT DE INRE RUMMEN
Gamla testamentet och kyrkohistoria är två av flera ämnen på en teologisk fakultet. Här
diskuteras hur forskningsuppgifter som kan synas ”dammiga” gör oss medvetna om en
angelägen dimension. Medverkande: Doktoranderna Blazenka Scheuer och Erik Sidenvall.
Teologiska instutitionen vid Lunds universitet och Kultursamverkan Svenska kyrkan

13.30–13.50
det är mänskligt att fela - men att förlåta?
Om ondska, skuld och skam.Lyssna till Lars-Åke Lundberg, etisk rådgivare på
behandlingshem,tidigare fängelsepräst på österåkersanstalten.
Verbum Förlag AB

14.00–14.20
FOTOGRAFIET ÄR ETT
FRUSET ÖGONBLICK, EN
TOLKNING AV TIDEN
Fotografen är den som tolkar händelser, situationer och känslor i bild. Men hur tänker fotografen
för att skapa en bild som talar.
Medverkande: Fotograf Anders Tukler.
Kultursamverkan Svenska kyrkan och Pressfotografernas klubb.

14.30–14.50
ÄR SJÄLEN INNANFÖR ELLER UTANFÖR KROPPEN?
Författaren, konstnären och debattören Elisabeth Hermodsson reflekterar kring frågor om yttre
och inre rum.
Svenska kyrkans kulturråd

15.00–15.20
HUR BEMÖTER MAN MÄNNISKOR I EN
KRISSITUATION?
Är bilder från krig viktiga? Frilansfotografen Joakim Roos visar bilder av människor från konflikten
i Kosovo. 1998 gjorde han sin första resa till Kosovo under pågående krig. Han har sedan dess
gjort ytterligare sju resor till Jugoslavien, Albanien och Makedonien.
Kultursamverkan Svenska kyrkan och Pressfotograferans Klubb

15.30–15.50
GUDS BONINGAR
Presentation av en kommande TV-serie om kyrkorum och kyrkobyggnader genom tiderna.
Medverkande: Katarina Dunér, TV-producent och Elisabeth Svalin, projektledare.
Svenska kyrkans kulturråd

16.00–16.20
ÄR ARKITEKTEN
FRAMTIDENS TEOLOG?
Prästen Håkan. E. Wilhelmsson ställer frågor kring kyrkorummet som bärare av evangeliet i en
tid, när det religiösa språket alltmer tappar betydelse. Är då framtidens teolog arkitekt?
Svenska kyrkans kulturråd

16.30–16.50
KYRKORNA OCH
GLOBALISERINGEN
Vad har kyrkorna att säga om globalisering? En hel del. Kyrkorna själva är en global rörelse. De
hävdar att utvecklingen idag missgynnar de fattigaste och framhåller solidaritet som en motvikt
till konsumism och individualism. Medverkande: Anna Karin Hammar, George Andrén, Eva
Christina Nilsson.
Sveriges Kristna Råd

