Almedalsveckan 2013

Visby

Elidascenen

Måndag 1 juli – fredag 5 juli

Provtänk Gud
Seminarier som
protesterar, provocerar och proklamerar

Måndag 1 juli

l Vad är människan värd 2050?

l Är religiösa ståndpunkter
tillåtna i politiken?
Tid: Måndag 13.30
Medverkande:
Omar Mustafa, ordförande, Islamiska
Förbundet i Sverige.
Peter Weiderud, ordförande
Tro & Solidaritet (S).
Emma Henriksson, gruppledare (KD)
riksdagen.
Tuve Skånberg, teol. dr, ledamot (KD) i
riksdagens konstitutionsutskott.
Stefan Gustavsson, teolog och gen.sekr
Svenska Evangeliska Alliansen.
Moderator: Stefan Swärd, pastor, fil.
dr statsvetenskap, ordförande i kristna
tankesmedjan Claphaminstitutet.
Arrangör: Claphaminstitutet
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Samtliga partier hävdar människovärdet
som grundläggande princip och vägledande i deras politiska arbete. Hur avgörs
människovärdet i en tid av värderingsoch ideologiförskjutningar i samhälle och
politik? Vad betyder människovärdet för
morgondagens politiker?
Tid: Tisdag 13.30
Medverkande:
Josefine Temrell, talesperson feminism
och miljöpolitik, LUF.
Sara Skyttedal, ordförande KDU.
Kaisa Karro, jämställdhetspolitisk talesperson SSU.
Jocke Holmström, f.d. språkrör
Stockholmsregionen Grön Ungdom.
Moderator: Lukas Berggren,
chefredaktör Världen idag.
Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen
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Torsdag 4 juli

Onsdag 3 juli

l Dags för bön och bibel i
offentligfinansierad vård

l Bor vi i ABSURDISTAN?
Eller: Vad får man inte säga
högt i Sverige 2013?
Ett samtal om vad som anses politiskt
korrekt och inkorrekt i den offentliga
debatten.” Hen, han, hon, Gud, pingstvänner, äktenskap, mamma-pappa-barn,
vårdnadsbidrag, mission, israelsympati”
är några av debattorden.
Tid: Tisdag 10.00
Medverkande:
Roland Poirier Martinsson, filosof och
författare.
Ruth Nordström, jurist och vd Provita,
Stefan Gustavsson, teolog och gen.sekr
Svenska Evangeliska Alliansen.
Siewert Öholm, journalist och skribent.
Ingvild Segersam, ordförande Haro.
Moderator: Lukas Berggren,
chefredaktör Världen idag.
Arrangör: Världen idag
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Lasarett, sjukhus och vård har sina rötter
i den kristna kärlekstanken. Länge var
också kyrkan den främsta aktören både i
vetenskapsutveckling och praktisk vård.
I dag råder närmast förbönsförbud på
svenska vårdinrättningar, medan recept
på yoga eller mindfulness är accepterade
terapimetoder. Linda Bergling,fil. kand.
sociologi och psykologi vid Uppsala
universitet och pastor i församlingen
Arken, önskar en andlig varudeklaration
i vården, för att ge patienten större valfrihet att välja vårdalternativ efter sin tro.
Linda Bergling och ”Hälsolövet AB” har
nyligen fått Socialstyrelsens medgivande
att bedriva behandlingshem på kristen
grund. Behandlingen består av tre delar:
Beteendeinriktat stöd och behandling
inom psykosociala funktionsområden.
Psykiatriskt stöd i att hantera sin sjukdom
och medicinering. Andligt inriktad
själavårdsbehandling där bön och förbön
ingår som en del i behandlingen.

Tid: Torsdag 10.00
Medverkande:
Linda Bergling, pastor och grundare av
vårdbolaget Hälsolövet AB, fil. kand,
Uppsala Universitet och doktorsexamen
vid Life Christian University, Tampa, USA.
Maria Christensen, socionom, författare
kring Mindfulness i offentlig vård.
Mikaela Blomqvist- Lyytikäinen,
psykiatriker, specialistläkare.
Margréth Jansson, ordförande Sveriges
kristna sjukvårdsförbund.
Gertrud Storsjö, författare, f.d. missionär
och frälsningsofficer. Studier i buddhism
och hinduism.
Moderator: Siewert Öholm
Arrangör: Församlingen Arken
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l Kyrkan i politikens ledband
I år går världens mest sekulariserade land
till kyrkoval. Samtidigt präglas de flesta
offentliga samtal kring religion och politik
av att religionen är en problemfaktor.
Sällan diskuteras politikens begränsning
i mötet med den religiösa sfären och det
pluralistiska samhället. Finns det behov
av att ”skydda” kyrkan från politiken lika
mycket som det talas om att ”skydda”
politiken från kyrkan?
Tid: Torsdag 13.30
Medverkande:
Maria Ludvigsson, ledarskribent SvD.
Wanja Lundby-Wedin, fd LO-ordförande
och kyrkovalskandidat (S),
Andreas Johansson Heinö, statsvetare
och Senior Fellow Göteborgs univ./Timbro.
Moderator: Lukas Berggren,
chefredaktör Världen idag.
Arrangör: Svenska Evangeliska Alliansen
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PressSTOP
Varje kväll, måndag till torsdag, kl 21.00
Direktsänd webbtv med sammanfattningar och analyser från några av dagens händelser och seminarier, bl.a. dagens partiledartal.
Måndag (SD) • Tisdag (MP) • Onsdag (M) • Torsdag (V)
Medverkande: Lukas Berggren, Ruth Nordström, Roland Poirier Martinsson samt deltagare från olika paneler under dagen.
Programledare: Siewert Öholm
Se sändningarna på webben: www.varldenidag.se

Inspiration, sång och musik med besättning och gäster på Elida måndag till lördag kl 20.00 – 21.00
Elida ligger i inre hamnen lätt att nå från Hamnplanen mitt emot Glassmagasinet, Skeppsbron
Samverkande seminariearrangörer: Clapham, Svenska Evangeliska Alliansen, Församlingen Arken, Världen idag och Elida

