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Alan Posener, Ulla Gudmundson, Werner G Jeanrond, Ulf Jonsson, Ola Sigurdson

Den motsägelsefulle påven
Vatikanen och kriget mot det moderna samhället

13.00–13.45 To1300.2 LokalKod

Han är ledare för fler än en miljard människor. Men
åren som katolska kyrkans överhuvud har inte varit
oproblematiska. Pedofilskandaler och omstridda uttalanden
har skakat kyrkan. Nu höjs också röster från
gräsrötterna som uppmanar Benedictus XVI att lyssna
till reformkraven. Kommer Vatikanen att vilja och tilllåta
det? Den tysk-brittiske författaren och journalisten
Alan Posener menar att påven för ett korståg mot det
moderna samhället och står för en kristen fundamentalism
som är jämförbar med den islamistiska. Posener
samtalar med Ulla Gudmundson, ambassadör vid
den Heliga Stolen, professor Werner G Jeanrond och
Ulf Jonsson, chefredaktör för Signum.
Moderator: Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap.
Arr Ica Bokförlag, Signum, UD och Se Människan/Svenska kyrkan
Språk: engelska

Vibeke Olsson

Bricken

14.30–14.50 To1430.5 LokalKod

Vibeke Olsson berättar om arbetet bakom romanserien
om Bricken, där vi får följa en ung kvinna i det
sena 1800-talets norrländska sågverksmiljö och den
tidiga arbetar- och väckelserörelsen.
Arr Libris förlag

2011-09-23

Sven-Eric Liedman, Bengt Kristensson Uggla, Gunilla Hammar Säfström, Dag Tuvelius, Gunilla Molloy

Vilsen skola mäter meningslösheter?

11.00–11.45 Fr1100.8 LokalKod

Skolan har aldrig varit hetare och mer omdiskuterad. I fjol ansåg väljarna att skolan var en av de viktigaste frågorna
inför riksdagsvalet. Och i år sjösätts både ett nytt betygssystem och nya läroplaner. Men flera kritiker menar att skolan
är inne på fel väg. Skolan mäter meningslösheter istället för att ge eleverna verkliga kunskaper, hävdar författaren och
professorn Sven-Eric Liedman i Hets! En bok om skolan. Här i ett samtal med filosofen Bengt Kristensson Uggla,
pedagogen Gunilla Hammar Säfström från tvdokumentären Klass 9A, och Gunilla Molloy, docent i svenska med
didaktisk inriktning, om kritiskt tänkande, nyfikenhet, tyst kunskap och bildning.
Samtalsledare: Dag Tuvelius, journalist.

Arr Albert Bonniers Förlag, Se Människan/Svenska kyrkan och Berling Media



Ulf Stark, Anna Höglund, KG Hammar, Agneta Edwards

Boken som murbräcka

12.00–12.45 Fr1200.4 LokalKod

Det finns så många murar i världen. Mellan stora och små, mellan då och nu, mellan gamla och unga. Och det finns
förstås också murar som fysiskt skiljer människor åt. I Ulf Starks och illustratören Anna Höglunds senaste samarbete,
den poetiska Pojken, flickan och muren, bor syskonen Adham och Sulafa på fel sida av muren. Varje morgon hoppas
de att den ska vara försvunnen. Men muren är kvar. Boken kom till efter besök på Västbanken häromåret och ges ut
samtidigt på svenska och
arabiska. Tillsammans med tidigare ärkebiskopen KG Hammar funderar Ulf Stark och Anna Höglund kring vad
litteraturen för barn kan bidra med för att rasera murar – tröst, hopp, skratt, motståndsvilja?
Moderator: Agneta Edwards, litteraturpedagog och litteraturkritiker.
Arr Berghs Förlag, Bokförlaget Dar Al-Muna och Se Människan/Svenska kyrkan

Cristina Grenholm, Kerstin Ekman, Ulrika Knutson, Göran Rosenberg, Barbro Matzols

Gud är inte död

14.00–14.45 Fr1400.9 LokalKod

Är teologin nödvändig i ett modernt samhälle? Är den rent av omistlig för att man ska kunna förstå och reflektera kring
fenomen i vår samtid? Konflikter med religiösa förtecken och ateismens uppsving leder till
brännande frågor om kyrka och teologi. I ett samtal mellan Cristina Grenholm, professor och Svenska Kyrkans
chefsteolog, författaren Kerstin Ekman samt journalisterna och författarna Ulrika Knutson och
Göran Rosenberg lyfts frågan om teologins och Guds återkomst i samhällsdebatten.
Moderator: Barbro Matzols, journalist på Kyrkans
Tidning.
Arr Verbum Förlag, Albert Bonniers Förlag och Se Människan/Svenska kyrkan

Kirsti Lintonen, Pierre Schori, Joakim Palme, Göran Rosenberg

Ett världssamfund på dekis?
Vad skulle Hammarskjöld ha sagt?

16.00–16.45 Fr1600.2 LokalKod

För 50 år sedan förolyckades Dag Hammarskjöld i en flygolycka när han sökte en fredlig lösning för Kongo. I samlingen
Vägmärken, som översatts till flera språk sedan den postuma utgivningen 1963, utforskar
han sin egen roll och personlighet. Vad skulle FN:s generalsekreterare, den andre i ordningen, som pläderade för en
öppen dialog och inledde FN:s första fredsbevarande insats, tycka om dagens världssamfund – som påstås vara
tandlöst och utan kraft? Är en karismatisk ledare med stora visioner lösningen på alla problem? Kirsti Lintonen,
Finlands tidigare FN-ambassadör, Pierre Schori, diplomat och FN:s speciella sändebud i Elfenbenskusten, samt Joakim
Palme från Institutet för framtidsstudier samtalar om hur Dag Hammarskjölds tankar förvaltas av FN idag och vilka
utmaningar organisationen står inför.
Moderator: Göran Rosenberg, journalist.
Arr Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland och Se
människan/Svenska kyrkan

Lars Björklund

Att vårda en anhörig

16.00–16.20 Fr1600.4 LokalKod

Hur ska jag orka ta hand om mina åldrande föräldrar eller vårda en närstående som är sjuk? Sjukhusprästen,
föreläsaren och själavårdaren Lars Björklund talar för anhöriga och andra som arbetar i vård och omsorg.
Arr Libris förlag



Nina Hagen, Gabriel Byström

Nina Hagens bekännelser

17.00–17.45 Fr1700.11 LokalKod

Nina Hagen – punkdrottning, provokatör och tysk rocksångerska med världsrykte – skriver som hon sjunger: utan
skyddsnät och krockkudde. I sin självbiografiska bok Bekännelser berättar hon chockerande,
provocerande och reservationslöst autentiskt om karriären, äventyren och succéerna, men också om den viktiga röda
tråden i sitt liv: mötet med Gud.
Moderator: Gabriel Byström, kulturchef Göteborgs-Posten.
Arr Verbum Förlag och Se Människan/Svenska kyrkan
Språk: engelska

2011-09-24

Kattis Ahlström, Tomas Sjödin, Magnus Sundell

Mellan ytspaning och djupdykning

10.00–10.45 Lö1000.2 LokalKod

Det finns en rad schablonmässiga gränsdragningar
som säger ”var sak på sin plats”. Vi hänvisar bland annat
till en motsättning mellan yta och djup – men
existerar den verkligen? Blir de existentiella frågorna
verkligen mer ”på riktigt” när de behandlas i kyrkor
och föreläsningssalar, än när de speglas i massmedia?
Reflektioner från livsstilsmedia, tv-rutan och predikstolen
med Kattis Ahlström, programledare och
chefredaktör för månadsmagasinet Kattis & Co, och
Tomas Sjödin, författare och pastor som i höst utkommer
med romanen Tusen olevda liv finns inom mig.
Moderator: Magnus Sundell, journalist.
Arr Libris förlag

Annika Östberg, Tom Alandh

Ögonblick som förändrar livet

12.00–12.45 Lö1200.9 LokalKod

Under 28 år satt Annika Östberg fängslad i USA,
dömd för dubbelmord. Hur lyckades hon överleva
så länge i det hårda amerikanska fängelsesystemet?
Annika Östberg, som frigavs i maj, samtalar med dokumentärfilmaren och journalisten Tom Alandh om
självbiografin Ögonblick, åren i ofrihet, ögonblicken
som förändrade hennes liv och om hennes nya liv i
Sverige.
Arr Ekerlids Förlag, Se Människan/Svenska kyrkan, S:t Lukas

Ylva Eggehorn

Livstycken för vuxna kvinnor

12.30–12.50 Lö1230.5 LokalKod

I bra berättelser kan vi spegla oss i det som varit
eller förbereda oss för det som ännu inte är. Ylva
Eggehorn har skrivit och samlat på sagor för vuxna
kvinnor, fyllda av erfarenhet, drömmar, längtan, fruktan
och hopp.
Arr Libris förlag



2011-09-25

Eva Ström, Birgitta Westlin, Rikard Wolff, Stefan Einhorn

Litterär gudstjänst

11.00–12.00 Sö1100.9 V-hallenLokalKod

Livet är fullt av paradoxer: den olycklige fylls av lycka, det svåra tecknas med varma färger och just när ingenting
stämmer faller allt på plats – eller tvärtom. Det kan handla om människans förmåga att göra såväl gott som ont och
om hennes längtan efter försoning mitt i det allra mörkaste. Välkommen till en litterär gudstjänst där författarnas
texter och gudstjänstens språk tillsammans med sång och musik ger uttryck för livets små och stora mysterier.
Medverkar gör Eva Ström med Den flödande
lyckan, Stefan Einhorn med Änglarnas svar och Rikard Wolff som både sjunger och läser ur sin bok Rikitikitavi. Prästen
Birgitta Westlin leder gudstjänsten, som direktsänds i Sveriges Radio P1.
Arr Se Människan / Svenska kyrkan, Albert Bonniers Förlag, Bokförlaget Forum och Wahlström & Widstrand

Lena Maria Klingvall

Våga drömma

14.00–14.20 Sö1400.9 LokalKod

Världsartist, sångerska, konstnär, författare, inspiratör och glädjespridare. Lena Maria Klingvall gjorde succé i Här är
ditt liv förra året, strax därefter gav hon ut boken Våga drömma om allt man kan göra av livet – även utan armar.
Arr Libris förlag


