
Nyttårsforum 2019
18–19 januari | Ljungskile folkhögskola

Ja, jag vill vara med på Nyttårsforum 2019!

Namn:  .......................................................................................................................................................

Adress:  ......................................................................................................................................................

E-post:  .......................................................................................................................................................

telefon:  .....................................................................................................................................................

Personnummer:  ....................................................................................................................................

Boende:  Helpension i enkelrum: 2 197:-
  Helpension i dubbelrum: 1 897:-
  Dagpaket (ej logi och frukost): 907:-

Önskemål om specialkost:  ................................................................................................................

Nyttårsforum2019
kurstid
start fredagen den 18 januari kl 10.00,
fika från kl 9.00.
slut lördagen den 19 januari kl 16.00.
springsteen-mässa i Ljungs kyrka kl 17.00 
(längd 75 minuter).

kostnad
Helpension i enkelrum  ................................. 2 197:-
Helpension i dubbelrum ............................... 1 897:-
Dagpaket (ej logi och frukost)  ......................  907:-

anmälan och betalning 
Anmälan senast 7 januari via formulär på ljungskile.org eller på nedanstående 
blankett. Betalning sker på plats under arrangemanget. Hela avgiften debiteras för 
avbokningar gjorda efter 7 januari.

kontakt
anmälan:
Ljungskile folkhögskola
459 80 Ljungskile
tel 0522-68 69 70
www.ljungskile.org
Frågor om kursinnehållet:
Erik malmhav
0736-44 65 42
följ oss på facebook – sök på 
Nyttårsforum 2019 och håll dig 
uppdaterad om evenemanget!

HUNGRIGT
HJÄRTA

Ack låt mig leva riktigt
och riktigt dö en gång,
så att jag rör vid verklighet
i ont som i gott.

– ur dikten Önskan av Karin Boye

• möten och samtal
• tid till fördjupning
• de stora livsfrågorNA



robert eriksson är 
författare, musiker 
samt pastor och 
föreståndare i 
Betlehemskyrkan 
i Göteborg. Han 
talar under rubriken 
Hungrigt hjärta, och bjuder även på 
några musikinslag tillsammans med 
gitarristen Viktor olofsson. 

Lördagen den 19 januari kl. 17 ges 
Hungrigt hjärta – Springsteen-mässa 
i ord & ton med robert Eriksson och 
stråkkvartetten omorfia i Ljungs 
kyrka i Ljungskile.

gabriela Pichler 
är filmregissör, 
manusförfattare 
och filmvetare. 
Hennes filmer Äta 
sova dö och Skrapsår 
belönades med 

Guldbaggen. 2018 hade hennes 
hyllade andra långfilm Amatörer 
premiär och vann bland annat Dragon 
Award som Bästa nordiska film vid 
Göteborgs filmfestival samt svenska 
kyrkans filmpris. Hon är känd för att 
arbeta med främst amatörer, eller 
förstagångs-skådespelare som hon 
själv säger.

Amatörer visas under Nyttårsforum.
bob hansson är 

poet och författare. 
Han har vunnit flera 
priser och är en av 
sveriges mest kända 
scenpoeter. DN 
skrev en gång “Det 
finns ett före och efter Bob Hansson 
i svensk poesi”. Han debuterade med 
diktsamlingen Heja världen! 1998. 
Våren 2018 är han aktuell med boken 
Tankar för dagen – manual för ett 

     HuNgrigt  HjärtA

snällare liv, som samlar de bästa av 
Bob Hanssons morgonfunderingar 
från de senaste 10 åren i P1.  

eva erlandsson 
arbetar som diakon 
på Göteborgs 
räddningsmission. 
tillsammans med ulf 
bornstein medverkar 
hon med föreställningen En tango för 
den fattige. “Livet kan vara hur svårt 
som helst, men i den här stunden 
tänker jag att vi alla är sedda och 
älskade av Gud. och att det faktiskt 
gör skillnad. mitt hungriga hjärta 
gläds när jag varje vecka möter och får 
dela nattvard med gatans folk.” (Eva 
Erlandsson). 

Konstnärerna thore löfberg och 
kerstin Viktoria krusell medverkar 
med målningar som på olika sätt 
knyter an till temat för Nyttårsforum. 

Båda är internationellt 
verksamma, och 
baserade i Ljungskile. 

thores bidrag 
kretsar kring det 
dubbeltydiga 
engelska ordet close.

Kerstins målning A 
wonderful secret är 
den centrala bilden 
på temat Hungrigt 
hjärta. Den handlar 
om hemligheten runt 
livets stora mirakel.

inger dejke 
är författare, 
kulturarbetare, 
etnolog och har varit 
lärare vid Ljungskile 
folkhögskola i 35 
år. under Nyttårsforum håller Inger 
morgonandakt i stillhetens kapell.

nyttårsforum är ett återkommande 
 arrangemang på folkhögskolan. Här 
ges utrymmen för möten och samtal 
om de stora livsfrågorna. Nyttårsforum 
erbjuder en sammanhållen dialog-
process där våra tankar får tid att 
mogna och fördjupas och har genom 
åren blivit en meningsfull mötesplats 
för människor i olika åldrar med olika 

bakgrund. temat den här gången är 
hungrigt hjärta, och på programmet 
står inbjudna talare, samtal i smågrup-
per, filmvisning, konst och musik. Vilken 
är min berättelse? Vad längtar jag efter? 
Duger jag? Den vackra miljön ger en 
varm och inspirerande inramning.

Detaljerat program kommer finnas 
vid kursstarten.

“E
n bra start för att lämna ensamheten är att börja våga 
berätta sin historia, om skammen, om allt som man kämpar 
med. till en början med flackande blick och lite forcerat, för 
att det känns ovant. men det spelar ingen roll. När vi kliver 

fram som dem vi är, har vi också tagit ett första steg till ett helhjärtat 
liv. sakta upptäcker vi då att vi är värda att älskas just som dem vi är. 
Just så som livet har blivit.” 

(Utdrag ur boken Hungrigt hjärta av Robert Eriksson)
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A wonderful secret


