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BJÖRN VIKSTRÖM

TORSDAG 26.10

FREDAG 27.10

kl. 16.00
Den som hittar sin plats tar ingen annans
Hur vågar man ett uppbrott? Hur vet man att man
hamnat rätt? Tomas Sjödin i ett samtal om att leva
efter sitt livs ”ja”.
Tottiscenen

kl. 16.00
En andlighet för sällskapsmänniskor
Om att ta fram det bästa i varandra och föra de samtal som fördjupar livet. Författarna Tomas Sjödin och Amanda Audas-Kass
intervjuas av May Wikström.
Edith Södergran-scenen

kl. 17.00
Sorgens gåva är en vidgad blick
Patrik Hagman miste inom loppet av några år
sin son och sin fru. Hur hittar man sig själv mitt
i sorgen, i en skrämmande vardag och alldeles
ny verklighet?
Tottiscenen

kl. 18.30
Kärlekens mångfald
Hur ser kyrkan på äktenskapet, människans
sexualitet och olika former för parförhållandet?
Har synen förändrats? Biskop Björn Vikström
reder ut begreppen.
Tottiscenen

kl. 17.30
Ett sårbart liv kan vara ett gott liv
Ett gott liv formas av sårbarhet och glädje. Tomas Sjödin och
Cecilia Forsén samtalar. Arr: Kyrkans central för det svenska arbetet.
Edith Södergran-scenen

LÖRDAG 28.10

Den svenske författaren Tomas Sjödin
har skrivit ett flertal uppskattade böcker,
bl.a. Det händer när du vilar och Det är
mycket man inte måste. Träffa honom på
bokmässan på torsdag och fredag!

kl. 16.00
Två kors och en fisk
Sofia Torvalds skriver om hur svårt det är att
komma ihåg att be i bussen, hur omöjligt det
är att vara lika anspråkslös som en astronaut och
hur skönt det är att luta sig mot Gud som mot
en solvarm vägg.
Tottiscenen

SÖNDAG 29.10
kl. 15.00
Till den lilla människan intill
Amanda Audas-Kass första bok blev en succé!
Hennes andra bok handlar om litenheten och
styrkan – både vuxna människors och nyföddas.
Tottiscenen
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