
Medverkande är: BRITTA HERMANSSON, pastor och författare, TOMAS SJÖDIN, pastor och för
fattare, JOEL HALLDORF, teolog, författare och krönikör bl a i Expressen, MICHAEL JEFF JOHNSON, 
sångare, musiker och författare och LOUISE SJÖLUND, ny stiftsgårdspräst på Åh.  

Torsdag 19 maj kl 17 – fredag 20 maj kl 17
Under många år har Åh Stiftsgård arrangerat uppskattade Vintermöten. Årets Vintermöte  
kunde tyvärr inte genomföras pga pandemin, men istället lyckades vi flytta det (inkl de  
medverkande) och förvandla det till ett Vårmöte! Så roligt! Det här dygnet är ett tillfälle för 
dig som är ung, mitt i livet eller äldre – en ekumenisk mötesplats över generationsgränserna! 
Kurs boken (som ingår i del tagar avgiften) är Britta Hermanssons senaste bok Gud gömmer  
sig bakom en björk. Program hittar du längre ner i dokumentet eller  
på baksidan av bladet. Det finns även på: www.ahstiftsgard.se och  
www.libris.se Deltagarantalet är begränsat, så först till kvarn ... 

Kurs- & matkostnad: 1.495 kr (inkl Britta Hermanssons bok)

Logi: Önskas boende så finns det på stiftsgården från 460–980 kr/pers.  
Mer info på ahstiftsgard.se/varmote. Stanna gärna till lördagen!  
Åh erbjuder 30% rabatt på andra natten.

Anmälan: Via formuläret på ahstiftsgard.se/varmote eller på tel 0522-250 56 

Övr info: Mats Johansson, tel 0709-429 836 

Arr: Åh Stiftsgård och MJ Bok & Media i samarbete med  
Göteborgs stift, Sensus, Västra Götalandsregionen & Libris förlag

Ibland kan det riktigt viktiga komma från ett oväntat håll. Kanske genom upptäckten av skör
heten inom oss eller av en tillit, som överraskar och bär oss genom livet. Eller när tystnaden 
försiktigt öppnar dörrar till nya världar och vidder. För att inte tala om sången och musiken 
som dörröppnare. Välkommen till ett Vårmöte där den röda tråden är den gudslängtan som  
vi ofta möter från både väntade och oväntade håll. Ett dygn laddat med inspirerande under
visning och många givande, efterlängtade samtal. Allt kryddat med allvar, humor och värme.

Vårmöte på Åh Stiftsgård 2022
FRÅN OVÄNTAT HÅLL

Årets  
VINTERMÖTE  

blev ett VÅRMÖTE 
Välkommen!



TORSDAG 19 MAJ
15-18.00 Registrering, inkvartering & kaffe

17-18.00 Kvällsmat

18.30 GUD GÖMMER SIG BAKOM EN BJÖRK • Britta Hermansson  
 Om tilliten som överraskar och bär oss igenom livet

19.45 DU ÄR EN SÅNG • Michael Jeff Johnson  
 En kväll fylld med Michaels sånger och musik tillsammans med  
 Viktor Olofsson, Johanna Strömblad och Paul Biktor Börjesson.

Därefter Kvällsfika 

FREDAG 20 MAJ
7.15–8.45 Frukost

7.45  Morgonbön i kyrkan – Louise Sjölund och Andreas Nordanstig 

9.00 LJUDET AV TYSTNAD • Tomas Sjödin 
 Om själens överlevnad och jordens framtid

10.15   Reflektionsstund – tystnad, tankar, toner eller samtal

10.15–11  Fika

11.15 LÄNGTANS LANDSKAP • Joel Halldorf 
 Om andligt sökande i tjugotalets Sverige 

12.30  Middag

14.00 VAD ÄR DET VI HÖR OCH SER AV ANDLIG LÄNGTAN  
 – i våra egna liv, i vår närhet och längre bort? 
 Ett samtal mellan Tomas Sjödin, Joel Halldorf och Louise Sjölund  
 under ledning av Britta Hermansson

15.15  Fika

16.00          ”MITT LIV ÄR HELT I DIN HAND” – en mässa i lovsångston 
 Louise Sjölund, Andreas Nordanstig m fl

Program


