Religionerna och fred
- Andlighet över alla gränser Seminarium - Föredrag, dialog, sång och musik
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Församlingshemmet i VIKENKYRKAN, Sjömansg 6, Karlstad
Seminariet ger en ny infallsvinkel på den universella frågan - Hur skapar vi fred?
-

Vi möts i respekt för varandras tankar och frågor om det andliga sökandet i vår tid.
Vad betyder religionerna för oss idag? Vilka frågor finns utifrån de nya strömningarna?
Hur ser mötet mellan den nya andligheten och kyrkan ut? Finns det en öppen dörr?
Hur bemöter samhället människors existentiella frågor och längtan efter ett djupare,
andligt engagemang. - Har detta betydelse för fred i världen?

Delta i dialogen och lyssna till engagerande föredragshållare som vågat gå utanför sina ramar!
Efter varje föredrag ges möjlighet till frågor och samtal.

Andlighet i vår tid - Biskop emeritus Bengt Wadensjö
”I England och Sverige har vi de senaste åren genom undersökningar fått belagt att
utvecklingen går från kyrklighet till andlighet. Denna öppenhet för det andliga finns inte minst
bland de kyrkligt aktiva. Centrum för samtidsanalys’ arbete visar att gamla mönster inte längre
gäller. Frågan är vad som nu bryter fram.”

Morgondagens Gud - vad tänker vi om detta? - Rigmor Borg, verksam som präst
i Lerums församling, med stort intresse för mötet mellan den traditionella kyrkan
och andligheten utanför kyrkan

I djupet av hjärtat - Maria Steen, konstnär,
berättar om sin tro och visar sina andliga tavlor

Sjung mitt barn, sjung! - Inga-Lill Wener, ord och vismakare, författare, redaktör
och samordnare i nätverket Brobygge & Dialog, ger en bild av barnets andlighet

I det lilla såsom i det stora - Ingrid Krianon, ledarutbildare och coach
Grupparbete - Vision för en öppen dialog och en helande process:
Tidsandan - Behöver vi religionerna? - Flyttas gränserna för upplevelserna av det andliga? Mystiken i nutidsmänniskan -Vad händer globalt?
Sång och musikinslag: Gunilla Lagneryd, Lars Ericsson, Jon Anker Holm m fl

