
Söndag 3/10 

kl.10.00

Människovigningens handling 

kl.11.00 - 11.40 

Kaffe, tilltugg och samvaro                                 

i församlingsrummet

kl .11.40 - 12.30  


Ansikte mot ansikte med sanningen                
Föredrag: Ylwa Breidenstein 

kl.12.30 - 13.00 

Plenumsamtal och avslutning

Fredag 1/10 

kl.19.00  Välkomstord och inledning                              
Ylwa Breidenstein 

kl.19.15 - 20.15  Impulsbidrag till temat                            
Medverkande: Torsten Grind, Frauke 

Kuhfuss, Janne Silvasti, Kerstin Hemlin, 
Isaak Peyer, Tanja Hallklint, Elisabeth 

Sykora, Susanne Wärnhjelm 
kl 20.30 - 21.00  Kvällsandakt  

Musik: Frauke Kuhfuss.

Lördag 2/10 

kl.9.00 

Människovigningens handling 

kl.10.00 - 10.20

Sanningens ord  

Ragnhild Nesheim, Carl van der Weyden 
kl.10.30 - 11.15


 Att söka efter sanning 

Föredrag Ulrike von Schoultz 


kl.11.30 - 12.30  
Vi skärper sinnena med enkla övningar 

Ulrike von Schoulz 
                                                                                       

PAUS      

                                                                          

kl.15.00 -16.30

 Samtalsgrupper till mötestemat                                 

Ragnhild Nesheim, Carl van der Weyden, 
Ylwa Breidenstein 

PAUS 

kl.19.00 - 20.00 


Bilder ur Rudolf Steiners 
mysteriedraman 

Inledning: Ulrike von Schoulz

    SANNING OCH GEMENSKAP                                         
- kan sanningen bli en gränsöverskridande mötesplats? 

                                       Mikaelimöte i Kristofferuskyrkan

Program lördag kväll:

-   Kristusförkunnelsen ur "Invigningens port"
-   Bild 2 ur "Själens prövning”
- Sagan om det goda och det onda
- Musikalisk avrundning

Framförs av Järnas dramagrupp:: Elisabeth 
Cederqvist, Ljiljana Teofilovic, Janecke Wyller,      
Anders Skånberg, Kristina Tucinska, Kerstin Silvasti, 
Annalena Widén, Elisabeth Chyle, Héléne Blomqvist

UTSTÄLLNING I FOAJÉN: målningar av Ulf Sand 

Ingen föranmälan behövs. Mötet är gratis, men vi 
är tacksamma över bidrag för omkostnaderna. 

PLUSGIRO: 205398-1 
BANKGIRO: 5157-9571 

swish: 1230296905 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i 
programmet. 



”Om man ser på något med önskan att verkligen se och förstå det, 
allvarligt och uppmärksamt alltså och utan att låta sig distraheras 
av vad andra människor har sagt, om man sedan säger vad man 
har sett, och om man säger det så att ens påstående på samma 
gång innehåller en fråga: Det var vad jag såg, hur såg du det?, - 
då menar jag att man talar sanning. 

Det är något som har med kärlek att göra. Det är bara när man 
älskar som man kan vara så på samma gång koncentrerad och 
anpråkslös. Och i rörelse. För fortsättningen på det där: Så såg jag 
det, är givetvis: Men jag är inte färdig med det, jag kommer att 
grubbla över det och återvända dit igen.” 

Tora Dahl


