EN ANDLIG ”GOLFSTRÖM” SOM GER NORDEN LIV (21-23/10)
När fyra teologer från Bromma blev etiska rådgivare på
behandlingshemmet Noor i början av nittiotalet fick de kontakt med en
andlig strömfåra som gett miljoner ett nytt liv. Från eldhärden i Bromma
spred sig gnistorna och har i 25 år tänt många värmande eldar i ett
kylslaget Norden.
Harry och Lea Månsus på
Caux som firar 70 år.

När Harry och Lea Månsus i april 2015 körde från ett blommande
Montreux vid Genevesjön uppför den branta bergsvägen till Caux fick de
kontakt med den andra strömfåran från Oxfordgrupperna. Längs samma
alpväg har tusentals nordbor färdats de senaste 70 åren med en het längtan
efter förändring i sina liv och samhällen.
I år firar eldhärdarna sina ”jubiléer” - Caux fyller 70 år, AA i Sverige 60
och Brommadialogen/Brobygge 25. Vid årets konferens i Stockholm (2123 oktober) möts dessa andliga flöden som än idag kan ge oss och planeten
ett löfte om ny vår och ett djupare liv.

Harry Månsus

FREDAG 21/10 kl 9- 16.30, S:TA EUGENIA, STORA SALEN
Kungsträdgårdsgatan 12, T-bana Kungsträdgården

09.00 Registrering och kaffe
09.30 Harry Månsus: Guds verkstad är större – om Oxfordgrupper och deras arvtagare idag (AA, MRA/IofC,
sinnesro/recovery)
10.30 pater Rainer Carls S.J.: Ignatiansk andlighet – Mitt möte
som jesuit med tolvstegsprogrammet

Rainer Carls S.J.

Torbjörn Freij: Celebrate recovery – ett kristet
tolvstegsprogram
11.30 Jens Wilhelmsen, Camilla Nelson: Eldhärden

Sofia Rosshagen

i Caux igår och idag – från nordisk horisont.

Samtalsledare: Sofia Rosshagen
12.15-13.30 Lunch på stan
Camilla Nelson
13.30-16.30 Tre parallella seminarier (deltagarna väljer ett av dem):

Jens Wilhelmsen

1) Ignatiansk andlighet: pater Rainer Carls S.J. m. fl.
2) Celebrate Recovery: Torbjörn & Ann-Cathrine Freij (Sverigeansvariga för CR)
3) Vision och erfarenheter i MRA/Initiative of Change: Harry Ferngren,
Ingrid Franzon, Hassan Muhamud, Rishabh Khanna, m fl.

Föranmäl till katolsktforum@sanktaeugenia.se tel: 08-50578023, gärna senast 10/10.
Välj då även eftermiddagens seminarium 1-3.

Fredag kväll – födelsedagskalas i Bromma 225 år (21/10)
I höst fyller Betelseminariet, som flyttade till Bromma för 50 år sedan,
150 år. Samtidigt firar Brommadialogen 25 år – det var ju här allt
började, inte minst sinnesrogudstjänsterna som spridit sig över
Sverige, Norge och Island. Info och program för festkvällen (21/10)
läggs i god tid ut på www.brommafolkhogskola.se/betelseminariet
dit också (obligatorisk) anmälan sker.

Gud har inte övergett våra utsatta förorter
- om visioner och verkstäder som inger hopp (22/10)
Samma aktörer invigde ifjol ett interreligiöst Andrum på Hjulsta
koloniområde: Ulla-Mai Ceder Lindberg (Blå Vägen), Hassan Muhamad och
Rishabh Khanna (IofC) och Harry Månsus (Djupare Liv).

Det duggar allt tätare med nyheter om sociala konflikter,
polisingripanden, stenkastning mot blåljus och dödsskjutningar
i utsatta stadsdelar. Men vi hör sällan om drömmar,
konstruktiva initiativ och livsberättelser från dessa områden som inger hopp och skapar
engagemang. Mitt i Sveriges mest kriminellt belastade område finns Järvanätverket som
nu inbjuder till en hoppingivande temadag (22 oktober) mitt i den utsatta verkligheten.
Rörelsen Initiatives of Change (tidigare: Oxfordgrupper/MRA) fokuserar på etiskt
ledarskap, hållbarhet och förtroende-skapande mellan etniska och religiösa grupper.
Tenstakyrkan, känd genom Tensta Gospel, har länge varit en
brobyggare i området och nu lanserar pastor Cai Berger visionen
om en ”medborgarskola” för nyanlända om kultur och värderingar. Bland övriga aktörer märks Blå Vägen, ett socialt företag
med över hundra anställda, som arbetar för integration, jämställdhet och mångfald samt den ideella föreningen Spånga
Blåband som visar nyanlända flyktingar en väg in i samhället
genom språk- och samhällsundervisning och gemenskapsträffar.
Utförligt program kommer i augusti. Mer info och anmälan till:
rishabh.khanna@se.iofc.org

IofC-teamet med tre anställda och
volontärer.

Förnyelse i samverkan - framtidens vägval (23/10). Program: www.mansus.se

Info och frågor: Lisbeth Gustafsson: Lisbeth.Gustafsson@svenskakyrkan.se
Anmälan: anna.escardo@svenska kyrkan.se senast 1/10.

