Midsommar
dialog
Roslagen 18-21 juni

Jordens
gränser och
våra – om
yttre och in
re
hållbarhet

Björkögården

Midsommardialog i Roslagen!
Välkommen till ett drogfritt midsommarfirande som ger plats för goda samtal,
tid att tänka och njuta av livet. Årets tema är Jordens gränser och våra – om yttre
och inre hållbarhet. Finns det samband mellan vår egen bräcklighet och jordens?
Kan vi samspela bättre inom gränserna? Midsommardialog flätar samman musik
och dans kring midsommarstången med möten, föredrag och workshops. Särskilt
utrymme ges för dialogen mellan tolvstegstänkande och kristen andlighet. Kom
med och reflektera med andra om hur du känner och tänker. Välkommen till fest,
gudstjänst och gemenskap, utmaningar och andlig fördjupning!
Medverkande: Lena Bergström, Harry Månsus, Olle Carlsson, Per Westblom,
Karin Olofsdotter, Olle Jonasson, Sven-Gösta Holst, Larsåke W Persson m fl.

Torsdag 18 juni
16.30
18.00
19.00
20.30
21.30
22.00

Ankomst och inkvartering
Kvällsmåltid
Välkommen och introduktion Sommarprat – delningar ur livet
Tolvstegsmöte
Kvällsbön
Kvällsfika och nattcafé, fram till 24.00.

Midsommarafton 19 juni
08.00
08.45
09.30
10.30
11.15
12.30
14.00
16.00
17.00
19.30
21.00
22.00
23.00

Frukost
Tankar för dagen
Föredrag Harry Månsus, teolog och författare
Reflektionsgrupper med fika
Tolvstegsmöten
Lunch
Workshops, fram till 15.30.
Midsommarfirande, sång, dans,
midsommartal av Larsåke W Persson
Midsommarmiddag
Glad midsommar med musik och sång.
Kora Dolora spelar folkpop. Per Westblom och Karin Olofsdotter
Kvällsfika
Folklekar
Kvällsbön, därefter nattcafé

Midsommardagen 20 juni
08.00
08.45
10.00

11.30
13.00
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30

Frukost
Tolvstegsmöten.
Gudstjänst ”Håll mitt hjärta”
Lena Bergström, pastor och ledare för
Brobygge, Per Westblom och deltagarna
i workshopen ”Musikverkstad”
Lunch
Workshops
Fika
Föredrag Olle Carlsson, tidigare kyrkoherde
i Katarina församling, ledare för Kontempel
Reflektionsgrupper
Avslutning
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
• Kortare pilgrimsvandring
• Musikverkstad
• Att vara på plats – kroppskännedom
• Ignatiansk andlighet – att söka och finna Gud i allt
• Kreativ verkstad
• Barnaktivitet
• Springgrupp
• Miljö och klimat
• Att hantera gränser
Under helgen erbjuds också möjlighet till livsnära samtal. Sena kvällar finns
nattcafé för den som vill fortsätta att fika och umgås.

Midsommardialog är en alkohol- och drogfri mötesplats.

Praktiskt

Deltagande inkl logi: Vuxen i dubbelrum 2000 kr, enkelrum 2300 kr (i mån
av plats, barn 0-7 år 100 kr, barn 8-15 år 500 kr. Priset inkluderar alla måltider, två
övernattningar och konferenskostnader. Ta med handduk och lakan eller hyr för
100 kr.
Alternativ logi: Tältplats 300 kr eller husvagnsplats 600 kr.
Deltagande utan logi: Deltagande i konferensen med alla måltider och
program 1000 kr.
Anmälan: Anmäl dig på www.bilda.nu/midsommardialog2020. Ange namn,
adress, telefon, önskemål om boende och ev. specialkost. Betala samtidigt in
avgiften på Bg 900-3286 eller via Swish: 900 32 86. Vid inbetalning är det
VIKTIGT att du skriver ”midsommardialog” och namnet på den anmälan gäller.
När du anmält dig och betalat in avgiften har du en plats. Vi vill ha din anmälan
och betalning senast 31 maj.
Övriga frågor: Lena Bergström 070-306 28 02, lena.bergström@
equmeniakyrkan.se, Olle Jonasson 073-912 40 82, olle4real@gmail.com,
Per Westblom 073-663 00 31 pastor@edsvikskyrkan.se
Adress: Björkögården, Väster Edsvik 28, 764 92 Väddö
Arrangör: Brobygge, Equmeniakyrkan och Bilda.
Bakgrund: Midsommardialog kom till på initiativ av Brommadialogen 2005 och
höll till på Sjöviks folkhögskola under 10 år. Efter ett uppehåll firades 2019 på nytt
Midsommardialog, nu i Roslagen och i delvis ny form. Deltagare i tolvstegsprogram (som till exempel Anonyma Alkoholister) har funnits med sedan
starten och det erbjuds öppna tolvstegsmöten under helgen.

