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Anders Kompass, Nina Rung, Locker room 
talk och många fler till Livet värt att leva  
Den 13-16 mars är det dags för temadagarna Livet värt att leva. Bland årets deltagare 
märks bland andra Anders Kompass, Nina Rung, organisationen Locker room talk, 
Sanna Bråding, Thor Rutgersson och många många fler. 

Totalt innehåller programmet 60 programpunkter som genomförs på mer än 30 
olika platser runt om i Dalsland och Värmland.  
 
– Livet värt att leva är som bäst när vi vågar ta upp de riktigt svåra ämnena. Det ger de bästa 
samtalen och där fyller kyrkan en viktig funktion som samhällsaktör. I år kommer vi bland 
annat att lyfta ämnen som klimatet, könsroller, självmord, psykisk hälsa och könsstympning. 
Jag är övertygad om att vi kommer kunna bidra till viktiga erfarenheter och insikter, säger 
Lena Olsson, projektledare för Livet värt att leva.  

Nytt för i år är att vissa programpunkter dessutom är märkta som ”Eftersnack”. Där 
kommer det finnas möjlighet till fortsatta samtal och fördjupning genom studiecirklar, filmer 
eller annat material.  

Temadagarna Livet värt att leva är ett initiativ av Svenska kyrkan Karlstads stift, som 
arrangeras av församlingar tillsammans med en rad olika samarbetspartners.  
 
Stor bredd i programmet 
– När man ser programmet i sin helhet slås man av vilken bredd och djup det är i de här 
dagarna, ett väldigt imponerande program. Det är allt från soffsamtal till utställningar och 
teaterföreställningar som anordnas runt om i hela vårt stift, säger Lena.  
 
Programpunkterna är kostnadsfria och öppna för alla.  
 
På www.svenskakyrkan.se/karlstadsstift/livet-vart-att-leva hittar du hela programmet och mer 
information. 
 
För oss är hållbarhet ett viktigt mål och därför är Livet värt att leva ett miljödiplomerat 
evenemang. 
 
Vill du veta mer? Kontakta projektledaren Lena Olsson, på telefon 054-17 24 90 eller 
lena.j.olsson@svenskakyrkan.se.  
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