Seminarier

To 14.00 - 14.45
Du har väl också varit ung en gång
Emma Hambergs ungdomsroman Linas kvällsbok gjorde i våras succé som långfilm.
Skildringen av en tonårstjejs tankar om kärlek, sex och om livet i största allmänhet speglar det
som många ungdomar längtar efter – att kunna samtala om livet och existensen med vuxna. Hur
besvarar vuxensamhället denna längtan och vilka lärdomar kan vi dra av vår egen uppväxt i det
mötet?
Emma Hamberg samtalar med Conny Brandell, präst vid kyrkans
ungdomsmottagning och inom psykiatrin i Göteborg, samt Petter Iwarsson, BRIS-ombud och
författare till den nyutkomna handboken Samtal med barn och ungdomar. Samtalsledare:Ann
Heberlein, teol dr i etik.
Arr.Svenska kyrkan, BRIS och Albert Bonniers Förlag

Fre 11.00 - 11.45
Det nya Norden
Etnisk och religiös mångfald är en viktig del av den nya nordiska identiteten. Trots det vinner
rasism och främlingsfientlighet mark. Hur kan politiska organisationer, myndigheter och religiösa
rörelser öka förståelsen för nya grupper och bidra till dialog? Hur bemöter de nordiska länderna och
invånarna främlingsfientligheten? Medverkande: KG Hammar, ärkebiskop emeritus,
integrationsminister Cecilia Wikström, vice ordförande i riksdagens kulturutskott (fp), Gunnar
Stålsett, tidigare generalsekreterare i Det Lutherske Verdensforbund och tillikabiskop i Oslo, och
författaren Jan Guillou, aktuell med romanen Fienden inomoss. Moderator:Lena Hjelm-Wallén, f d
utrikes- och biståndsminister.
Arr.Svenska kyrkan och Norska ambassaden i Stockholm
Fr 13.00 - 13.45
Vem vårdar vem?
Det föds allt färre barn och vi lever allt längre. Det har gjort omsorg till
en bristvara i hela Europa.
Frågan är vem som ska vårda vem i ett samhälle där både män och kvinnor
yrkesarbetar. Idag riktas blickarna mot kyrkorna och andra ideella aktörer.
Men vilka resurser har de att försvara utsatta och svaga i ett alltmer
sekulariserat samhälle? Forskaren Ninna Edgardh, föreståndare för Centrum
för studier av religion och samhälle vid Uppsala universitet, samtalar om
nya forskningsrön med socialminister Göran Hägglund och författaren Åsa
Moberg, aktuell med boken Hon var ingen Florence Nightingale. Människan
bakom myten. Samtalsledare: Dag
Tuvelius, Kyrkans Tidning.
Arr. Svenska kyrkan, Natur & Kultur,Kyrkans Tidning och Centrum för studier
av religion och samhälle.
Fr 14.00 - 14.45
Vem har lagt beslag på humanismen?
Många kallar sig humanister, men var förs samtalet om de humanistiska frågorna? Var diskuteras

människans värde och värdighet? Vem samtalar om mediernas människosyn och marknadens
många framgångsfilosofier? Ett samtal mellan Stefan Einhorn, professor och författare, Christer
Sturmark, ordförande i Förbundet Humanisterna, och Elisabeth Gerle, docent i etik. Moderator:
Carin Ahlqvist, journalist.
Arr.Svenska kyrkan, Förbundet Humanisterna, Forum och Kyrkans tidning
Lö 10.00 - 10.45
Levande arv
Vad bär vi med oss av det förflutna in i framtiden? Vad ger mening och identitet i en ny tid? Vilken
roll spelar kyrkans berättelser, rum och riter för människor idag? Ett samtal om kulturarvets
möjligheter och begränsningar i ett mångkulturellt samhälle mellan biskop Caroline Krook, tidigare
Skansenchefen Anna-Greta Leijon och författaren och krönikören Dilsa Demirbag Sten.
Moderator:Gunilla Kindstrand, journalist.
Arr. Svenska kyrkan och Verbum
Lö 11.00 - 11.45
Rättvisans rebell
Desmond Tutu kan med rätta kallas för rättvisans rebell. 1984 fick han Nobels fredspris för sin
kamp mot apartheidsystemet. Tutu, den anglikanska kyrkans förste svarte ärkebiskop i Sydafrika,
förstod att rättvisa är den enda verkliga grunden för fred. Det var därför han ställde till bråk och
konfronterade Sydafrikas apartheidregering öga mot öga. Han ställde till bråk när han ledde
fredliga demonstrationer med rasande polisstyrkor tätt intill, och han ställde till bråk inför hela
världen när han uppmanade till ekonomiska sanktioner mot sitt eget hemland. Desmond Tutus liv
och livsverk har gjort intryck på en hel värld och att läsa berättelsen om hans liv är att bli påmind
om hur en människas
kraft kan förändra en hel nation. I den första stora biografin om Tutu, skriven av hans mångåriga
medarbetare John Allen, får vi en bild av vad Tutus mod, talekonst och gudstro betydde när det
omöjliga – att stjälpa apartheidregimen – till slut blev möjligt. Idag fortsätter Tutu att arbeta för att
omvärlden ska göra mer för det svåra hiv/aids-läget i Afrika. John Allen är journalist och författare
till flera böcker om Desmond Tutu och kampen mot apartheid. Under många år var han Tutus
pressekreterare och arbetade en tid även som informationschef i Sannings- och
försoningskommissionen i Sydafrika. Moderator: Marika Griehsel, journalist.
Arr.Libris och Svenska kyrkan
Lö 14.00 - 14.45
Predikantens barn
Hur ser världen ut ur predikantbarnets perspektiv? I Göran Sahlbergs debutroman När tiden tog
slut möter läsaren en brådmogen pojke på 1950-talet som ska fostras till predikant precis som sin
far, en plan som motarbetas av modern som förespråkar en mer tidsenlig uppfostran. En dag är
föräldrarna plötsligt borta – vart tog de vägen? Sögs de upp i det stora Luftmötet? När tiden tog
slut har redan sålts till ett stort antal länder och jämförts med Isaac Bashevis Singers författarskap.
Göran Sahlberg, född 1954 i en predikantfamilj, är filosofie doktor och lärare i religionspsykologi.
Han har tidigare skrivit novellsamlingen Ängeln i skivans mitt. Sahlberg samtalar med författaren
Johanna Nilsson, som bland annat skrivit De i utkanten älskande, och ärkebiskop
Anders Wejrydom predikantbarnens yttre och inre liv.
Samtalsledare: MagnusSundell, chefredaktör för tidskriften Trots Allt.
Arr. Svenska kyrkan, Albert Bonniers Förlag och tidskriften Trots allt
Lö 16.00 - 16.45
Tove Jansson – ord, bild, liv

Tove Jansson drömde om att bli fyrvaktare, men blev i stället världsberömd författare, bosatt i ett
kyligt torn i Helsingfors. Hennes liv är en berättelse i sig, fylld av måleri och mumintroll, skrift och
sökande, arbete och kärlek. Framgångarna började på 1950-talet, då muminfebern grasserade
första gången. Men bakom trollen och tavlorna finns en ständig kamp mellan lusten och plikten,
viljan och ansvaret. Tidigare okända brev till familj och vänner, dagböcker, anteckningsböcker och
annat nytt material ligger till grund för biografin Tove Jansson av litteraturprofessorn Boel Westin,
som haft fri tillgång till författarens arkiv. Boel Westin samtalar med Tove Janssons brorsdotter
Sophia Jansson, vd för Moomin Characters, och Mark Levengood, skriftställare och programledare,
som också deltar med uppläsning. Moderator: Janina Orlov, barnlitteraturforskare.
Arr. Schildts förlag, Albert Bonniers Förlag, Bonnier Audio och Svenska kyrkan
Sö 11.00 - 11.45
Berättelsen gör oss till människor
Litterär gudstjänst
En gudstjänst med utgångspunkt från berättandet som form – för att sätta ord på våra liv, för att
formulera vad det är att vara människa. Möt tre författare med olika former av berättelser. Texter
för identifikation, för utmaning och annorlunda handlingsriktning. Var går gränsen för romaner,
noveller och essäsamlingar? I gudstjänsten medverkar författaren Kerstin Ekman, skådespelaren
och författaren Jonas Karlsson, författaren och poeten Bob Hansson och sångerskan Irma Schultz
Keller. Gudstjänsten leds av prästen Birgitta Westlin och produceras tillsammans med Sveriges
Radio P1.
OBS! Seminariekort behövs ej för denna programpunkt!
Arr. Albert Bonniers Förlag, Svenska kyrkan och Wahlström & Widstrand
Sö 13.00 - 13.45
Leva ett gott liv – vad är det?
Lycka, livskvalitet, mening och balans i livet – vad är det egentligen? Kan man bli lycklig utan att
livet har mening? Kan det finnas tillit utan tro? Vad innebär ett gott liv? Vad får det kosta?
Tidningen Levas expertpanel sammanträder. Prästen Olle Carlsson, aktuell med boken Kristendom
för ateister, psykoterapeuten Lena Nevander Friström, som föreläser om balans och obalans i livet
och nu kommer med boken Kärlekens olika ansikten och romandebuterande poeten Bob Hansson
samtalar om visionen om det goda livet tillsammans med Catharina Hansson, chefredaktör för
tidningen Leva.
Arr. Tidningen Leva och Bokförlaget Viva

