
Midsommar
dialog
Roslagen 20-22 juni

 

Vem bryr sig? Om empati och med-mänsklighet



Midsommardialog på nytt!
Midsommardialog återuppstår på Rådmansö i Roslagen! Den kom till på initiativ 
av Brobygge/f.d. Brommadialogen 2005 och hölls på Sjöviks folkhögskola under  
10 år. Många gläds nu åt att denna härliga midsommartradition funnit en ny plats  
och till viss del en ny form. Midsommardialog flätar samman midsommarfirande 
med möten, föreläsningar och workshops. Vi hoppas att dialogen mellan tolvstegs-
tänkande och kristen andlighet här ska finna en självklar mötesplats.
 Årets tema är Vem bryr sig – om empati och medmänsklighet. Polariseringen 
mellan olika grupper både nationellt och internationellt ökar. Klimathotet är reellt.  
Hur bevarar vi just empati och medmänsklighet när det blåser snålt? 
 Välkommen att ta del av föreläsningar och att reflektera tillsammans med andra, 
till fest och gemenskap, utmaningar och fördjupning!

Torsdag 20 juni
17.00  Ankomst och inkvartering
18.00  Kvällsmåltid
19.00  Välkommen och introduktion 
19.30  Föreläsning: Profetisk och politisk diakoni
 Anna Ardin, diakon i Equmeniakyrkan 
21.00  Kvällsfika
21.30  Innan natten kommer
22.00  Tolvstegsmöten
22.00 Nattcafé i matsalen fram till midnatt.

Midsommarafton 21 juni
08.00  Frukost
08.45  Stillhetens rum
09.30  Föreläsning Sent på jorden, men inte för sent? 
 Vad säger profeterna och Uppenbarelseboken?  
 Harry Månsus, teolog och författare. 
10.30  Reflektionsgrupper med fika
11.15  Tolvstegsmöten
12.30  Midsommarfirande, sång, dans, midsommartal
13.30  Lättlunch
14.30  Workshops 
17.00 Midsommarmiddag
19.30  Glad midsommar med musik och sång.  
 Folkpopgruppen Kora Dolora,  
 Per Westblom och Karin Olofsdotter.

Program 
och måltider på Åkerögården.Boende Åkerö alt. Strömsborg. 



21.00  Midsommarmacka
22.00  Folklekar
23.00  Innan natten kommer. Därefter nattcafé i matsalen.

Midsommardagen 22 juni
08.00  Frukost
08.45  Tolvstegsmöten
10.00  Gudstjänst: 
 Vem bryr sig? – medkänsla med syster Jord
 Lena Bergström, pastor och ny ledare för  
 Brobygge predikar, Per Westblom,  
 Workshop ”Musikverkstad” medverkar. 
11.30  Reflektionsgrupper med fika
12.30  Lunch
13.30  Workshops 
15.30  Fika
16.00  Avslutning
17.00  Middag

Workshops, livsnära samtal och nattcafé
På fredag och lördag eftermiddag erbjuds spännande workshops för alla sinnen 
och smakriktningar, dessa väljs på plats: Bön och meditation/ 12-stegsvandring/
Musikverkstad/ Att vara på plats – kroppskännedom/ Ignatiansk andlighet – att 
söka och finna Gud i allt/ Kreativ verkstad/ Barnaktivitet. 
 Under helgen erbjuds också möjlighet till livsnära samtal. Sena kvällar finns 
nattcafé för den som vill fortsätta att fika och umgås.

Tillval*  
Söndag 23 juni med Pilgrimsvandring
08.00  Frukost
10.00  Pilgrimsvandring i tystnad med korta meditationer utmed vandringen.   
 Vandringen tar ungefär 2,5-3 timmar och är 7 km lång. Ta med lämpliga   
 kläder och skor. Vi tar med matsäck. Plats: Vi utgår ifrån Strömsborg och   
 vandrar i Riddersholmes naturreservat.
13.30  Lunch

Midsommardialog är en alkohol- och drogfri mötesplats.

Program 
och måltider på Åkerögården.Boende Åkerö alt. Strömsborg. 



Praktiskt
Deltagande inkl logi: Vuxen i dubbelrum 2000 kronor, enkelrum 2100 kr 
(erbjuds i mån av plats). Barn 0-7 år 100 kr, barn 8-12 år 1000 kr. 
Priset inkluderar alla måltider, två övernattningar och konferenskostnader. 
Åkerögården har 75 bäddar och Strömsborg 30 bäddar. Den som bor på Ströms-
borg behöver tillgång till bil eller cykel. Det är 5 km mellan gårdarna. Ta med 
handduk och lakan eller hyr för 100 kr.
Tillval* Möjlighet finns att välja till ytterligare en övernattning och mat för  
söndagen med pilgrimsvandring 750 kr. 
Alternativ logi: tältplats 300 kronor eller husvagnsplats 500 kronor. 
Deltagande utan logi: 900 kronor för måltider och program. Bara deltagande 
utan måltider 150 kr.

Anmälan till: bokning@akerogarden.com. Ange namn, adress, telefon, önskemål 
om boende och ev. specialkost. Vid inbetalning, ange ”midsommardialog”.  
Betalning till: bg 473-3150 eller swishnr: 123 029 4108 senast 10 juni. 

Övriga frågor: Olle Jonasson, tel: 072-971 05 54, e-post: olle.jonasson@equme-
niakyrkan.nu, Per Westblom, tel: 073-663 00 31, e-post: pastor@edsvikskyrkan.se 

Adress:  
Åkerögården, Åkerövägen 81, 761 94 Norrtälje. Hemsida: www.akerogarden.com
Strömsborg, Strömsborgsvägen 50, 761 94 Norrtälje. Hemsida: www.stromsborg.nu

Arrangörer: Brobygge Equmeniakyrkan i samarbete med Åkerögården, Ströms-
borg och Studieförbundet Bilda.

 


