
Livet är vävt i ett stycke 
– om inre och yttre hållbarhet
Brommadialogen inbjuder till Höstmöte under 
temat ”Livet är vävt i ett stycke – om inre och yttre 
hållbarhet”. Inre – och yttre hållbarhet, balans mel-
lan vila och arbete, inre stillhet och engagemang för 
andra människor och vår värld…  
 För första gången blir platsen Lidingö Folkhög-
skola, där också BroBygge har sin hemvist från och 
med hösten 2012. 
 Huvudföreläsare på lördagen är Eva Cronsioe, 
präst i Vallentuna församling. Eva prästvigdes 2004. 
Hon har arbetat som journalist och producent på 
religionsredaktionen på SVT. Hon är också förfat-
tare till flera böcker, bl.a. medförfattare till ”En väg 
till livsmod och tillit” som är en fördjupningsbok för 
reflektion kring Frälsarkransen. Hennes egen livsresa 
och nuvarande arbete – inte minst med livets inre 
hållbarhet – tror vi blir ett värdefullt inslag i årets 
höstmöte.
 Stefan Jämtbäck, en ”frilansande, fingerfärdig fin-
lirare som föredrar förnöjsamhet framför frustande 
framgångsfläng”  (från Stefans egen Twittersida) 
är självklar i Brommadialogen och inte minst höst-
mötena. Stefan ringar in vår gemenskap med både 
egna och andras låtar. 
 Temat kommer också att belysas i workshops, 
reflektionsgrupper, Stillhetens rum och i lördagens 
avslutande mässa. Vi hoppas att den goda dialog - 
anda som kännetecknar Brommadialogen kommer 
att vara en följeslagare också under höstmötet.

Program
Fredag

17-18  Incheckning
18.00  Middag
19.00   Hur få ihop livet? Samtal och sång.
 Per Westblom, Lena och Sven Jansson, 
 Karin Olofsdotter, Stefan Jämtbäck m.fl.
21.00  Kvällsfika
21.30  Stillhetens rum

Lördag

09.00  Stillhetens rum
9.30  Livet är vävt i ett stycke – om inre och yttre   
 hållbarhet Eva Cronsioe
10.30  Fika
11.00  Bearbetning i samtalande, vandrande och   
 skapande reflektionsgrupper
13.00  Lunch
14.00  Workshops: Inre hållbarhet Olle Jonasson,
 Yttre hållbarhet Lena och Sven Jansson, 
 Hur får vi ihop den inre och yttre hållbarheten  
 Karin Olofsdotter m.fl. 
16.00  Fika
17.00  Livet är vävt i ett stycke – en mässa om ett   
 hållbart liv Brommadialogens arbetsgrupp

Höstmötet är en av Brommadialogens fyra samlingar 
under året. De övriga är Nyårsdialog, Nätverkssamling för 
dialogmiljöer samt Midsommardialog.  
Läs mer på: www.brommadialogen.se

Välkommen till Brommadialogens och Brobygges

Höstmöte 19-20 oktober 2012

Stefan Jämtbäck och Eva Cronsioe medverkar i 
årets höstmöte.

Plats: Lidingö Folkhögskola, Kottlav. 116. T-bana till 
Ropsten, buss 201 mot Kottla, hpl Folkhögskola.

Kostnad: 600:- inkl. måltider. Endast fredag: 225:- 
Endast lördag: 375:-. Sätt in din avgift på bank-
giro 694-7261. Ange namn+ BDs höstmöte

Logiförslag: Lidingö Hotel o konferens  
(som finns i huvudbyggnaden) tel. 08-636 23 30,  
info@lidingohotel.se

Anmälan senast 7 oktober till Noomi Tönnäng, 
Bergslagsgatan 19 B, 703 67 Örebro, noomi.ton-
nang@gemensamframtid.se, tel: 08-580 031 44. 
Ange vid anmälan om du har särskilda kostbehov.
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Livet är vävt 
i ett stycke 
– om inre och yttre 
hållbarhet

Brommadialogen
BroBygge

www.brommadialogen.se Facebook: Brommadialogen och Brobygge
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