EN PLANET SOM BRUSAR AV LIV
– men hur länge och vad lämnar vi över?

Är vi maktlösa och lever i förnekelse inför oljeberoendet? Trots klimatmöten i Köpenhamn, Durban
och Rio står politikerna handfallna och utsläppen
bara ökar.
Är det dags för Martin Luther Kings andlighet som
rår på dödlägen och ger människor hopp?
Även miljoner tolvstegare har stigit ut ur förnekelse
och vanmakt med hjälp av sina grupper och en
Högre Makt.
En ny spirande folkrörelse startade i England 2006
och sprider sig nu som en löpeld. Transition Towns/
Omställning väntar inte på politiker utan sätter igång
omställningen direkt.

Café Existens
Lördag 12.00 Pär Holmgren och Harry Månsus:
Den stora förnekelsen – kan insikter från drogbehandling
hjälpa oss med det ödesdigra olje- och tillväxtberoendet?
13.00 Stefan Lindberg och Henrik Ström:
Vägen från förnekelse till radikal livsomställning – erfarenheter från ”klostret” i Kumlabunkern
14.00 Karin Olofsdotter och Anders Persson:
Från ekoteologi till stadsodling som redskap för lokal
omställning
15.00 Ulla-Mai Ceder och Erik Lindberg:
Omställningsrörelsen och social ekonomi – två parhästar i den nödvändiga samhällsförändringen
16.00 Christer Larsson och Sven Jansson:
Omställningsrörelsen och kyrkorna i samarbete
Varje pass är 25 min, följt av Andrum i kapellet. Info och hela Omställningsgatans program: www.studieframjandet.se
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Bo Forsberg (Diakonia), Jan Forsmark (Omställning Sverige) och Harry
Månsus (Djupare Liv) i slutpanelen i Alfta. (www.rattvisalfta.se)

Nu rullar Omställningståget in i Stockholm!
Vid Rättvisefesten i Alfta möttes Omställning Sverige,
Diakonia och Djupare Liv. Efteråt samlades eldsjälar
på Centralen
det tog eld direkt
först blev
det
Samlingoch
i Stockholm
för–global
och
Omställningsgatan
(6–7
okt)
och
sedan
nätverksträflokal rättvisa och hållbar omställning!
fen En rimligare värld (26 jan 2013).
Harry Månsus
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En rimligare värld

– omställning, kyrkorna och den sociala ekonomin
Immanuelskyrkan 26 januari 9.30–16.30:
Missionshusen blir Visionshus i ny spirande folkrörelse
Missionshuset, Folkets Hus och Nykterhetslogen var eldhärdar för en folkrörelse. Är det en ny
folklig rörelse vi bevittnar i småstäder och på landsbygd i Södra Norrland? Anders Persson
(Omställning Sverige, Studiefrämjandet Söderhamn) och Sven Jansson (RättvisAlfta, Diakonia) skildrar hur omställningsrörelsen och kyrkorna samarbetar.
Sven Jansson

Dan Melander

Omställningsrörelsen och kyrkorna i storstadsmiljö
Hur ska halva Sveriges befolkning i tre storstäder få sin försörjning och bevara sin livskvalitet när vi redan passerat Oil Peak? Dan Melander (Energiliv
Göteborg), Lotti Sharif (Högsbo församling, Göteborg) och Gustaf Delin
(Omställning Sigtuna) och Margareta Nordström (Stockholms stift) skildrar
hur energieffektivisering, stadsplanteringar, social ekonomi och integrationsarbete går hand i hand i storstadsmiljö.

Framtidens kyrka – omställning och den sociala ekonomin
Det visar sig, både i Sverige och internationellt, att de församlingar växer och
har hög trovärdighet i samhället som engagerar sig i utsatta människors situation. Är vi på väg mot ett samhälle där alltfler slås ut från meningsfull sysselsättning? Ulla-Mai Ceder och Erik Lindberg (Blå Vägen, med 130 anställda),
Roland Söderberg (kyrkoherde, Aktör för Välfärd inom Västerås stift) och
Magnus Helmner (Ny Gemenskap och Immanuelskyrkan) visar hur sociala
företag växer och hur kyrkor kan bli en profetisk röst utifrån sin värdegrund.

Lotti Sharif

Ulla-Mai Ceder och Erik Lindberg

foto: Mikael Lindholm

Guds verkstad är större än kyrkan
Flera aktörer från omställnings- och kyrkscenen ger respons på konferensens utmaningar och vad de kan bidra med, bland andra: Jan Forsmark (koordinator för
Omställning Sverige), Pella Thiel (Naturskyddsföreningen, Omställning Värmdö),
Olle Alkholm (Gemensam Framtid) och Karin Wiborn (Sveriges Kristna Råd)
Kostnad: 180 kr, stud/arbetslösa 120 kr. Betalas vid ankomsten (lunch på stan).
Anmälan: Lea Månsus via ”Kontakt” www.mansus.se eller 0766-30 68 30
Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17. T-bana: Rådmansgatan

Tre konferenser på två dagar:
Fredag 25/1 9.30–15.45:
AA:s tolv steg och Ignatius
Andliga Övningar i Café
Trefaldighet
(www.mansus.se)

Fredag 25/1 17.00–20.30:
THS-konferensen börjar
med blocket – AA informerar + kaffe och fralla.
(program www.ths.se)

Lördag 26/1 9.30–16.30:
Nätverksträffen
– En Rimligare Värld
(program, se ovan)

Lördag 26/1 9.00–14.30:
THS-konferensen fortsätter i Bromma.

Karin Wiborn

Tommy Hellsten – ny bok och turné:
Med sin nya bok Du är mer än du anar – om konsten
att bli vän med sin själ är Hellsten tillbaka i samma
division som hans mycket uppskattade bok Ju mindre du gör desto mer får du gjort. Själen kallar oss till
ett djupare, modigare, rikare och sannare liv, men
ofta lyssnar vi till rädslan, egot och bruset omkring
oss, skriver denna livsfilosof och coach för moderna
människor. Boken utges i september på Libris förlag.

Tommy Hellsten besöker Göteborg (15–16/11) och
Stockholm (22/11). Info om program, tid, plats och kostnad:
www.libris.se och www.mansus.se (i september).

