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Nu är det dags för 
temadagarna Livet värt att leva 
Nu är det dags för årets Livet värt att leva. Från onsdagen den 13 till lördagen den 16 
mars kommer mer än 60 programpunkter att äga rum, på mer än 30 fysiska platser 
runt om i Värmland och Dalsland. Bland årets deltagare märks bland andra Anders 
Kompass, Nina Rung, biskop emeritus Esbjörn Hagberg, Sanna Bråding, biskop Sören 
Dalevi, organisationerna Make equal och Locker room talk och många många fler. 
Och ämnen som tas upp under dagarna är bland annat klimatet, fattigdom, könsroller, 
självmord, psykisk hälsa och könsstympning. 
 
Temadagarna Livet värt att leva är ett initiativ av Svenska kyrkan, som arrangeras av 
församlingar tillsammans med en rad olika samarbetspartners.  
 
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 eller ha kontakt med någon av de medverkande? Kontakta projektledaren 
Lena Olsson, på telefon 070-892 44 90 eller lena.j.olsson@svenskakyrkan.se.  
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PROGRAM
LIVET VÄRT ATT LEVA

13-16 MARS

Onsdag 13 mars
FRED OCH FÖRSONING

10.00–11.30 Värmlands museum, 
Karlstad
Freds- och konfliktforskaren 
Kjell-Åke Nordquist samtalar 
med biskop Sören Dalevi om för-
soningens roll i lösningen av svåra 
politiska konflikter. 

BARA-VARA-PROMENAD

11.00 Naturum, Mariebergssko-
gen, Karlstad 
Följ med på en avkopplande stund 
i naturen. Start vid Naturum 
Värmland. 

12 STEG FÖR HOPPLÖSA
Tankfulla ord med Olle Carlsson 

11.00–12.00 Karlstads kyrkliga 
Stadsmission
Föreläsning och signering med 
Olle Carlsson

13.00–15.00 Akademibokhandeln, 
MittiCity, Karlstad
Mässa med Olle Carlsson

17.00 Domkyrkan, Karlstad
Olle Carlsson, präst, med erfaren-
het av eget missbruk beskriver vad 
det kan innebära att bryta med 
meningslöshet och söka efter tillit 
och helhet.

LIVSBERÄTTARGRUPP

13.00 St Lukas, Sandbäcksg 5, 
Karlstad
Är du årsrik och vill träffa andra 
för gemenskap och samtal om 
livet?  Välkommen till livsberättar-
gruppen.

WORKSHOP OM SKAM MED 
ADA’S  MUSIKALISKA TEATER

14.00–ca 17.00 Stinsen, Mellerud 
Genom forumspel undersöker vi 
vardagliga situationer där skam 
uppstår. 

SJUNG FÖR LIVET 

14.30–15.30 Brogårdens 
samlings sal, Sunne
Vi sjunger kända sånger under led-
ning av Caroline Eriksson Waerme. 

HOPP I KLIMATÅNGESTENS TID – 
UTSTÄLLNING

15.00-18.00 Bibliotekshuset, 
Karlstads stadsbibliotek, plan 2
Tips och råd hur du kan bli mer 

miljö- och klimatsmart! Greenpeace 
om lokalt engagemang och för-
ändringsarbete.Miljöförvaltningen 
i Karlstads kommun om hållbar 
konsumtion och bilpool. Restau-
rang- och livsmedelsprogrammet 
på Tingvallagymnasiet om matens 
hållbarhet och hur man minskar 
mat svinnet. Svenska kyrkan om 
meditation i rörelse och pilgrims-
vandringar.

HOPP I KLIMATÅNGESTENS TID - 
FÖRELÄSNING

16.00–17.00 Arenan, Stadsbiblio-
teket, Karlstad
Vi står inför en hel del klimatut-
maningar. Catarina Rolfsdot-
ter-Jansson från klimatorgani-
sationen Föräldra vrålet låter oss 
uppleva hur vi löst de flesta genom 
en hisnande tur baklänges från 
2050 och lämnar oss med hopp 
och handlingskraft. 

VÄGAR TILL LIVET

17.00–18.30 Hörsalen, Arvika 
bibliotek
Truls Bernhold, andlig vägledare 
på Kumlaanstalten, om erfaren-
heter i kriminalvården. Truls visar 
på hur livet erbjuder olika vägar 
och hur han led sagar folk att välja 
sin väg.

SKIVSLÄPP - VÅRA LIV

17.00–18.30 Västerstrands-
kyrkan, Sixbacken 1, Karlstad 
Sång och musik av och med 
Fredrice lundsskolans årskurs 5. 
Fika serveras.

LOCKER ROOM TALK

17.30–19.00 för skolungdom
19.30–21.00 för föräldrar
Scandic Arvika, Torggatan 9, Arvika
Locker Room Talk Sverige arbetar 
med jäm  ställd  het och schyssta 
attityder för att förändra snacket i 
omklädningsrummet. 

AFTERNOON TEA

18.00 Nysunds församlingshem
Juniorerna bjuder på mingel. 
Nysunds kyrkokör. Utställning: 
Kvinnokraft. Åtorps kyrkliga 
syförening.

EN KVÄLL KRING TRO OCH INTE-
GRATION I KARLSTAD 

18.00–21.00 Restaurang Slussen, 
Karlstad
Kort presentation av Tro Möter Tro 
i Karlstad och kommunens arbete 
kring integration i samarbete med 
bland annat samfundsrepresen-
tanter. Värmande soppa finns att 
köpa.

TANKARNAS TRÄDGÅRD – SKAM-
FILAD

18.00–20.00 Karlskoga bibliotek, 
Hörsalen, Karlskoga
Möt Göran Larsson och hör hans 
föreläsning om skammens många 
ansikten och längtan efter liv. 

VILJA VÅGA VARA VUXEN I EN 
GRÄNSLÖS TID 

18.00 Biblioteket, Charlottenberg
Våga, vilja och orka vara vuxen i en 
gränslös tid. Om föräldraskap för 
föräldrar med HG Storm.

JAG UNDKOM KÖNSSTYMPNING/
I AVOIDED GENITAL MUTILATION 

18.00 Scala teatern, Karlstad
Lyssna till kvinnorättskämpen 
Charity Resian som stod upp 
mot en hel by i östra Kenya för sin 
rätt att bestämma över sin egen 
kropp när hon som 12-årig flicka 
vägrade låta sig könsstympas. 
Samtal efteråt med Charity Resian 
och chefen för Svenska kyrkans 
internationella arbete Erik Lysén.
Föredraget och trepartssam-
talet hålls på engelska/The 
lecture and the tria logue are 
held in English

NÄR LIVET DRABBAR OSS

18.30–20.00 Restaurangen i 
Folkets Hus, Skoghall
Patricia Tudor Sandahl, psyko-
terapeut och författare, om hur 
man förhåller sig till åldrande. 

HELANDE DANS

18.30–20.00 Säffle kyrka
Vi dansar för samhörighet, andlig 
växt och vila i rörelse. Ledare: Maja 
Åberg.

CAMILLA FÖRSVANN

19.00 Kulturbruket Mellerud
"Camilla försvann" – om tre kvin-
nor som lever i prostitution. När en 
av dem försvinner tvingas de båda 
andra att konfrontera sina liv och 
tanken på att försöka ta sig däri-
från. Teaterföreställning av ADA'S 
musikaliska teater. 

Torsdag 14 mars
"ALLT VI INTE PRATAR OM" MED 
THOR RUTGERSSON

8.00-9.30 Arenan, Karlstads 
stads bibliotek
Föreställningar om hur män ska 
vara skadar oss alla och tiden har 
kommit för killar att ta ansvar för 
en förändring. Thor Rutgersson, en 
av författarna till ”Allt vi inte pratar 
om”, jämlikhetsstiftelsen Make 
Equal. Kaffe serveras 7.30–7.50.

NATURGYMPA FÖR KROPP OCH 
SJÄL

11.00 Naturum, Mariebergs-
skogen, Karlstad
Vi rör oss i naturen för hälsans 
skull. Ledig klädsel. Start vid 
Naturum. 

SKAM OCH SKAMLÖSHET 

14.00–15.45 Torsby bibliotek, 
Fabriksgatan 2, Torsby
Föredrag om skam med Else-Britt 
Kjellqvist. Else-Britt sätter ord på 
subtila företeelser i vår samtid och 
menar att allt genuint sökande i 
det omedvetna leder fram till en 
övergripande transcendent dimen-
sion, till Gud. 

MÅNGKULTUR, JÄMSTÄLLDHET 
OCH LIKA BEHANDLING

16.00–17.30 Lagerlöfsalen, sal 1A 
305, Karlstads universitet
Edna Eriksson arbetar med kultur, 
identitet, mångfald, mänskliga 
rättig heter och diskriminerings-
frågor. Kunskap kring detta kan 
användas som utgångspunkt för 
exempelvis hållbart ledarskap, 
kommunikation, rekrytering och 
innovationsprocesser.

”FRÄLST FRÅN SKAMMEN ATT 
INTE VARA PERFEKT”

17.00 Stinsen, Mellerud
Föredrag av Fredrik Brosché, präst, 
kring temat skam som en medfödd 
kroppslig känsla samt kristen tro 
och skam. 

DET GODA MÖTET – VAD 
KAN MAN LÄRA SIG AV PIPPI 
LÅNGSTRUMP? 

17.00–18.30 Vision Bylunda, Olof 
Trätäljagatan 29, Säffle
Föreläsning med Bengt Starrin. 
Hembakt fika.

SUPERDESTRUKTIV 
– BEROENDEPODDEN

18.00 Brogårdsgymnasiets aula, 
Kristinehamn
Annelie Ståhl var sjuk i leukemi och 
alkoholism och levde ett destruk-
tivt liv men så bestämde hon sig 
för att vilja leva. Hör om hennes 
resa från leukemi och alkoholism 
till swimrun och ultralöpning.

Ändringar i programmet kan komma 
att ske. För aktuell info se: 

WWW.SVENSKAKYRKAN.SE /
KARLSTADSSTIFT/ 
LIVETVARTATTLEVA



HÖGA VISAN- KÄRLEK ELLER 
SYND?

18.00 Saffran & Vitlök, Sunne
Samtal kring skam, moral och 
kärlek med utgångspunkt i Höga 
Visan. Sensuell musik med Anna 
 Andersson Vass violin och Martin 
Hultén gitarr. 

DET OSYNLIGA BARNET; SKAM, 
SKULD, FÖR LÅTELSE OCH FÖR-
SONING

18.00–21.00 Stallet, Karlskoga
DramaAkademin bjuder på en 
drama tisering av Tove Janssons 
bok ”Det osynliga barnet.” Därefter 
soffsamtal om skam och skuld, 
förlåtelse och försoning. 

PROVA PÅ MEDITATION 

18.30 Introduktion för nya, 19.00 
Meditation, Karlstads domkyrka 
”Inne i dig öppnar sig valv bakom 
valv oändligt”.

SKAMFILAD

18.30 Mariagården, Skattkärr
Möt Göran Larsson och hör hans 
föreläsning om skammens många 
ansikten och längtan efter liv.

ESBJÖRN HAGBERG MÖTER 
 ANDERS KOMPASS

18.30 Scala teatern, Karlstad
Ett samtal mellan biskop emeritus 
Esbjörn Hagberg och ambassa-
dören Anders Kompass som varit 
verksam inom FN. Kompass fick 
stor uppmärksamhet 2014 efter 
sina avslöjanden av sexuella över-
grepp utförda av FN-personal.

LIVSKVÄLL

18.30–20.00 Degerfors kyrka
Sanna Bråding blev ”Tanja i Tre 
Kronor” med hela svenska folket. 
För att fly prestations ångest 
 slutade Sanna att äta. Självsvält 
blev till alkoholmissbruk som blev 
till knarkande. En dag kunde hon 
inte fly längre – från skam till liv.

SÅ VILL JAG BLI

19.00 Munkfors Förenings- och 
 Kon ferens Center
Längtar du efter att kunna se på 
livet och tillvaron med lite andra 
ögon? Musikaliska tolkningar av 
Afzelius och Wiehe för att bidra till 
mer livsmod. 

Fredag 15 mars
VÅLD MOT KVINNOR, TJEJER 
OCH BARN

10.00 Församlingshuset,  Västra 
Kyrkogatan 5, 2 vån, Karlstad
Föredrag om Våld mot kvinnor, 
tjejer och barn av Elisabeth Björk. 
Inleds med gestaltning i ord och 
dans av Christina Gabrielsson och 
Katarina Johansson.

BARA-VARA-PROMENAD

11.00 Naturum, Mariebergs-
skogen, Karlstad
Följ med på en avkopplande stund 
i naturen. Start vid Naturum 
Värmland. 

ÄR DET SVENSKA TECKEN-
SPRÅKET EN SKAM?

13.00–15.45 Arenan, Karlstads 
stadsbibliotek 
Personer med dövhet och hörsel-
ned  sättning möter osynliggörande 
och för domar. Hur är det att vara 
en del av dövrörelsen år 2019? 
Föreläsning och panelsamtal. Tal- 
och teckenspråks tolkning. 

FATTIGFÄLLAN

16.30–17.30 Arenan, Karlstads 
stadsbibliotek
Föredrag med Charlotta von 
Zweigbergk om boken Fattig fällan. 
Vi tror att det finns ett tryggt 
skyddsnät men allt fler glider 
genom skyddsnätet.

KLUBBDANSA

17.00–21.00 Danslokalen i försam-
lingshuset, V:a Kyrkog. 5, Karlstad
Kom och dansa och ha kul. Alko-
hol- & drogfritt. Ta gärna med 
fika/matsäck.

OJ, KÖPTE JAG GARN NU IGEN?

17.30 Västerstrandskyrkan, Karlstad
Ibland är skam+stickning=sant! Ta 
med din stickning och kom! Gerd 
Brodén från Glad i Garn berättar 
och inspirerar om stickcaféets 
betydelse.

ETT LIV UTAN SKAM?

18.00  Melleruds  station, Mellerud
Sofia och Eva Petrén pratar om hur 
du kan lyckas att må bra i ett sam-
hälle som gång på gång säger att 
du inte duger. Fika finns att köpa.

SÖREN DALEVI MÖTER NINA RUNG

18.30–19.30 Scalateatern, Karlstad
Nina är utbildad kriminolog och 
genus vetare med mångårig 
erfarenhet av norm arbete och 
prevention kopplat till våld och 
sexualiserat våld. 

TAGGA NER!

19.00-20.30 Gunnar Turessonsalen, 
Hammarlundens skola, Hammarö
Erika Bergkvist berättar om sin 
resa i utmattningsdepressionens 
tecken. 

Lördag 16 mars
VI VILL LEVA HELA LIVET

10.00–16.00 Kulturbruket på Dal, 
Parkgatan 8, Mellerud
Man behöver inte begränsa sig 
bara för att man har kommit upp 
i åren. Föredrag, utställare och 
underhållning. 

GRATIS BAD FÖR ALLA ÅLDRAR

10.00–16.00 Rådahallen Sport & 
Friskvårdscenter, Mellerud
Njut av Rådahallens simhall. 
25-meters bassäng, rehab-bassäng 
uppvärmd till 35 grader, barnland-
skap, bastu och bubbelpool samt 
caféteria. Läs mer på radahallen.se. 

ATT TA HAND OM DJUR

11.00 Lillskogen, Mariebergsskogen, 
Karlstad
Vi samlas i Lillskogens smådjurstall 
för en stund tillsammans med djur. 
8-12 år.

PILGRIMSVANDRING

11.00 Acksjöns kapell, Mariebergs 
skogen, Karlstad
Kort pilgrimsvandring ca 45 min, 2 
km. Ledare: prästen Karin Sanell. 

NYTT LIV MED DJUR – NATUR – 
HÄLSA

12.00 Acksjöns kapell, Mariebergs 
skogen, Karlstad
Föreläsning av Karin Sanell om djur 
som resurs inom hälsa, vård och 
omsorg.

BRYT SKAMMEN OCH KROSSA 
FÖRDOMAR

12.30–14.30 Tre personliga 

berättelser

14.30–15.30 Samtal: suicidpre-
vention 

Clarion Hotel Plaza, Karlstad
Cirka 1 500 personer tar sitt liv 
varje år. Vi fokuserar på att arbeta 
förebyggande för att förhindra 
att historien upprepar sig. Möt 
Elisabet Greek, Marie Niljung och 
Susanne Tell.

PERSONLIG UTVECKLING VIA 
GRÖN ARENA

13.15 Acksjöns kapell, Mariebergs-
skogen, Karlstad
Föreningen Grön Arena Gårdar i 
Värmland förbättrar livskvaliteten 
för männi skor i behov av stöd. 
Morgan Stensson från Hannemo 
kursgård berättar.

GRÖNA RUM 

14.30 Degerfors församlingshem
Singoalla och Viva Voce ger oss 
livets alla färgtoner.

SKAMFILAD

15.00–16.00 Silvénska villan, Säffle
Möt Göran Larsson och hör hans 
föreläsning om skammens många 
ansikten och längtan efter liv. 
Filosofiskt Café efteråt.

DANSA EN GUDSTJÄNST, GÅR DET?

18.00 Holken, Mariebergsskogen, 
Karlstad
Kom och prova de enkla stegen i 
mässan ”Uppbjudna till dansernas 
dans”. Koreograf och präst: Hans 
Kvarnström. 

. . .

UTSTÄLLNING

13/3-10/4 mån-sön 11.00-
17.00 Naturum, Mariebergsskogen, 
Karlstad
Temautställning av elever i årskurs 
4 och 5 på Fredricelundsskolan. En 
tänkvärd och innehållsrik utställ-
ning på temana ”Skam” och ”livet 
värt att leva”. 
 
DAGDROPPAR

12/3-18/3 mån-ons 13.00-18.00, 
fre 13.00-20.00, Pedros Café, 
Östra Kanal gatan 2, Karlstad
Hans Kvarnström ställer ut Dag-
droppar och jordenSalt gör en 
pågående installation.

SKÄMS!?

13/3-19/3 10.00–19.00 
Stadsbiblioteket, Karlstad
Hans Kvarnström ställer ut Dag-
droppar. jordenSalt frågar folk vad 
de skäms för, om de skäms, som en 
pågående installation och händelse.

VÄGEN HIT, ETT BRODERIPROJEKT

12-17/3 mån-ons, fre, lör 9.00-
16.00, tors, sön 9.00-18.00 
Domkyrkan i Karlstad
Under ett integrationsprojekt i 
Syssle bäck har kvinnor från en rad 
länder broderat sina erfarenheter 
kring krig, hemland, flykt, dröm-
mar och liv.

15
19.00

16
12.00
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