
09.00  Registrering och kaffe (ingen 

konferensavgift, men alla betalar för 

fika och lunch)

09.30- 12:30 

Harry Månsus och bokrelease:

The Great Awakening med ett socialt patos – om inflytandet på 

Nathan Söderblom, Frank Buchman, Bill Wilson och Frank Mangs

Maria Langefors, Hassan Mohamud, Rishabh Khanna
(Initiatives of Change): Glimtar från ”Hopp i Järva”, i ett utsatt 

stadsområde.

P. Rainer Carls S.J.: Hur kan Ignatius hjälpa oss att urskilja Guds 

plan med våra liv?

Samtalsledare: Sofia Rosshagen, programansvarig Katolskt Forum 

13.45-16.30:

Ulf Lindgren (Stockholms stift) och 

Anna Karin Hammar (tidigare Uppsala  

stift): Inspirationen från Ignatius´ Andliga 

Övningar i Svenska Kyrkan

Ninna Edgardh (Uppsala universitet): 25 år av tolvstegs-inspirerade 

sinnesrogudstjänster

Eva Cronsioe (Svenska Kyrkan) och Torbjörn Freij (Celebrate

Recovery): Där vägarna möts – hur kan sinnesrogudstjänster och 

ignatiansk andlighet berika varandra? Ett avslutande samtal där 

konferensdeltagarna deltar.

Hur berikar The Great Awakening, ignatiansk

andlighet och AA:s tolv steg Norden idag?

FREDAG 19/10 kl 9.00-16.30 i S:TA EUGENIA, STORA SALEN

Kungsträdgårdsgatan 12 (även Katolsk Bokhandel), T-bana: Kungsträdgården

12.30-13.45 Lunch på Stadsmissionens Café Eugenia/ute på stan

Anmälan till Sofia Rosshagen katolsktforum@sanktaeugenia.se eller 

tel: 08-50578023 senast den 30/9. Mer info: www.mansus.se



Nätverkssamling om tolv steg i kyrkan

Under eftermiddagen presenteras Livsstegen från Katarina 

församling, Celebrate Recovery, Sinnesrogudstjänster mm.

Klockan 18.00 firas sinnesro-gudstjänst i Turebergskyrkan, 

Sollentuna centrum med Tomas Boström och team från Visby

11.00 Katarinamässan i Katarina kyrka med efterföljande 

brunch. 14.00-15.00 Summering av helgen i Andreaskyrkan

/Rastplats Söder.  *Utförligare program kommer på www.mansus.se*

Lördag 20 oktober kl 13.00 – 17.00 i Sollentuna Missionskyrka

Bokrelease och experiment:
Vad händer när en bok publiceras gratis på nätet och

man kan läsa just det som intresserar? Efter ett snabb-

spår genom tre årtionden, från Keith Millers klassiker till

Olle Carlssons Livsstegen, skildras i självbiografin möten

med:

* AA, recovery och ignatiansk andlighet

* Omställningsrörelsen, gospelfestivaler och Kings dröm

* Utsatta stadsdelar, brustenhet och befriande andlighet

Manus finns på ny hemsida: www.djupareliv.se

Söndag 21 oktober på söder i Stockholm

Det blir ”omstart” för Vägar till befrielse där

pater Carls skriver det bästa vi läst om AA:s

tolv steg och Ignatius´ Andliga Övningar.

Harry Månsus skriver utförligt om de tolv

stegens ursprungskällor och kraft. Flera

författare. Boken från Artos säljs till ett

förmånligt konferenspris.

De tolv stegen har förnyat Katarina kyrka,

men också Vårdklockans kyrka i Visby: Vi

har upplevt en omvälvande nytändning. Vi

har hittat en tolvstegs- och sinnesro-ton

som genomsyrar alla våra möten med

varandra.


