HOPPETS
KRAFT

STEG TILL
BEFRIELSE
13 - 15 september 2019
Djupare Liv, Equmeniakyrkan och Katolskt Forum
bjuder in till föredrag, seminarier, samtal och
musik.

Fredag 13/9 kl 9.00-15.45 i S:ta Eugenia
Kungsträdgårdsgatan 12 (T-bana: Kungsträdgården)

09.00 Registrering och kaffe (ingen
konferensavgift, man betalar för fika och lunch)
09.15-10.40:
Kardinal Arborelius:
Franciskus utmaning till ekologisk omvändelse

Harry Månsus: Profeternas patos, ett folks
förnekelse och hoppets kraft
Fikapaus
11.00-12.15:
Laila R. Dahl (biskop em, Vän till AA i Norge):
Vad kan kyrkan lära av AA?
Jesuitpater Rainer Carls: Vägar till
befrielse – mitt möte med de
tolv stegen
Lunch 12.15-13.15

SEMINARIER KL 13.15-15.45
Ange vilket seminarium du väljer!!
1) Miljö, omställning och profetisk diakoni.
2) Rimligare liv. Erfarenheter från Brobygge – ett forum för
andlighet och hållbart liv.
3) Vad kan AA och kyrkan göra för lidande alkoholister –
samverkan utan sammanblandning?
Mer om seminarierna på nästa sida!
Anmälan: www.sanktaeugenia.se/det-hander/katolskt-forum/
Info: Sofia Rosshagen, katolsktforum@sanktaeugenia.se 08-50578023

”I STILL HAVE A DREAM” - sångernas och hoppets kraft.
Ett program med inspiration från medborgarrättsrörelsen
och Martin Luther King Jr, med blicken vänd framåt.
Ingen föranmälan! Medverkande: Gospelverkstaden,
Lasse Axelsson, Mia Nygren, Lena Bergström, m fl.
Kl 18-20 i Norrmalmskyrkan, Norrtullsgatan 37

FREDAGENS SEMINARIER kl 13.15-15.45
1) Miljö, omställning och profetisk diakoni.
- Sofia Rosshagen (Katolskt Forum),
- Anders Persson (Omställningsnätverket)
- Johannes Widlund (God Jord)
- Anna Ardin (författare till ”Politisk och profetisk
diakoni”)
- Lennart Renöfält (Equmeniakyrkan)
… … (Svenska Kyrkan)
2) Rimligare liv. Erfarenheter från Brobygge –
ett forum för andlighet och hållbart liv.
- Lena Bergström (Brobygge),
- Ann Signhildsdotter Westblom, (Brobygge)
- Carin Dernulf (Equmenia) m.fl.
Kom ihåg att välja
ett av seminarierna
när du anmäler dig!

3) Vad kan AA och kyrkan göra för lidande alkoholister –
samverkan utan sammanblandning?
- Olov Åkerman,
- Laila R. Dahl,
(Vänner till AA)
- Harry Månsus
- Hans E, Gunnar M (informatörer i AA)
+ flera från SISSAA
(information om AA i Stockholm)
Anmälan fredag:
www.sanktaeugenia.se/det-hander/katolskt-forum/

LÖRDAG 14 september :
Sinnesronätverket möts i Andreaskyrkan på Söder, kl 10-15.
Handbok för Sinnesrogudstjänster presenteras – föredrag och
samtal. Noomi Tönnäng och nätverkets styrgrupp.
Anmälan senast 7 september till
lena.bergstrom@equmeniakyrkan.se

LÖRDAG 14 september

Celebrate Recovery-dag på Frälsningsarmén,
Bangatan 1 i Sundbyberg. Kl 10.00-15.00
Celebrate Recovery (CR) är ett Kristuscentrerat
tolvstegsprogram som nu växer i olika kyrkor över hela landet.
Under förmiddagen möts ledare från olika CR-grupper i
Sverige för erfarenhetsutbyte. Parallellt blir det ett
introduktionsseminarium för dem som vill få en inblick i
programmet och arbetssättet.
13.00-15.00 Harry Månsus: Om de andliga rötterna till AA
och andra 12-stegsprogram.
Då kommer även Frälsningsarmén att presentera ett koncept
för sin behandlingsverksamhet - där Celebrate Recovery
kommer att vara en integrerad del.
Drop-in-fika från 9.30
Vi ordnar lunch själva i närheten av Frälsningsarmén i
Sundbybergs centrum.
Anmälan till: info@celebraterecovery.se

SÖNDAG 15 september

Kl 11.00: Alla som är kvar i stan
och har tillfälle möts i Katarina Kyrka till
Katarinamässan med kyrkbrunch
efteråt..

