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Sanna Kallur, Caroline af Ugglas, Stefan 
Holm och många fler till Livet värt att leva  
Den 24-28 mars är det dags för temadagarna Livet värt att leva. Bland årets deltagare 
märks bland andra Sanna Kallur, Caroline af Ugglas, Stefan Holm, Marit Kapla, 
Shahrzad Kiavash, Ulla Håkanson, @javligtgott och många många fler. 

Totalt innehåller programmet ett 50-tal programpunkter runt om i Karlstads stift.  
 
– Vi märker att det finns ett stort behov av att samlas och på olika sätt lyfta de riktigt svåra 
ämnena. Vi vill tillsammans med alla samverkanspartners vrida och vända på frågor där 
svaren inte alltid är självklara, säger Lena Olsson, projektledare för Livet värt att leva.  

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 
– Under temadagarna i år kommer vi få ta del av fantastiska personliga berättelser, men vi 
kommer också att lyfta hållbarhetsfrågor och få möta många kulturpersonligheter och 
idrottsprofiler i år… det är svårt att sammanfatta de här dagarna i några få meningar när det är 
så fullmatat program, säger Lena Olsson. 

Under Livet värt att leva kommer besökare kunna ta del av flera utställningar, bland annat 
på Hotel Plaza i Karlstad där aktivisten och designern Jonatan Hedetoft ställer ut. Jonatan, 
som är sistaårsstudent på HDK-Valand vid Steneby, Göteborgs universitet, vill genom att 
bryta ny mark inom design och inredningsarkitektur riva murar och stigman, bygga broar och 
lösningar för att fylla behovet för människor som mår dåligt. 

– Jag är glad över att vara en del av de här dagarna, och jag ser fram emot både 
utställningen och det samtal som jag ska ha med prästen och konstnären Hans Kvarnström. 
Det är spännande vilka perspektiv och tankar som kan växa fram då, säger Jonatan. 
 
Programpunkterna är kostnadsfria och öppna för alla. På www.livetvartattleva.se hittar du 
hela programmet och mer information. 

För oss är hållbarhet ett viktigt mål och därför är Livet värt att leva ett miljödiplomerat 
evenemang. 
 
På måndag, den 2 mars klockan 15.30, kan du möta aktivisten och designern Jonatan Hedetoft 
tillsammans med projektledare Lena Olsson på Plaza för en pressträff inför Livet värt att leva. 
 
Vill du veta mer? Kontakta projektledaren Lena Olsson, på telefon 070-892 44 90 eller 
lena.j.olsson@svenskakyrkan.se.  
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