
17.00-17.30

17.30-18.30
18.30-19.15
19.15-20.30

9.00-9.45

9.45-10.15
10.15-11.00

11.15-12.15

12.15-13.30
13.30-14.30

Välkommen och introduk� on
Owe Kennerberg (rektor)
AA informerar
Kaff e, fralla och info-/bokbord
AA informerar (forts)

AA:s historia - om Oxfordgrupper och andlighet
Harry Månsus, teolog och vän � ll AA (icke-alkoholist)
Kaff e och info-/bokbord
Vad gör kyrkorna för missbrukare och anhöriga?
Frank Åkerman, generalsekreterare för Hela Människan
Bo Blåvarg, enhetschef Ersta Vändpunkten
Om alkoholism, ny medicinsk forskning och Tolvstegsprogrammet 
Ingemar Sköld, läkare vid Capio Maria (fd Maria Beroendecentrum) 
Lunch och info-/bokbord
Frågor � ll medverkande, öppet samtal och avslutning

Lördag 29/1

Anmälan och inbetalning av deltagaravgi�  så snart som möjligt, dock senast 7 januari 2013.

Anmälan � ll ths@ths.se, 08-564 357 02. Ange önskemål om vegetarisk kost vid anmälan. 

Avgi�  inkl lunch och kaff e: studerande och arbetslösa 250:-, övriga 425:-. 

Betalning via plusgiro 70 94 99-8, ange både di�  namn och ”Konferens 25-26 januari”.

Plats: Teologiska högskolan Stockholm. T-Brommaplan. För vägbeskrivning se hemsidan www.ths.se 
under rubriken ”Om högskolan”.

THS-konferensen för AA och professionella har blivit e�  begrepp. Nu inbjuder Teologiska 
högskolan Stockholm � ll den � ärde konferensen och vänder sig speciellt � ll yrkesverk-
samma inom vården, kyrkorna och utbildningar. AA är helt fristående från poli� k, religion 
och andra organisa� oner, men har från första stund samarbetat med professionella som i 
sina yrken står i kontakt med och når ut � ll alkoholismens off er.

Lördag 26/1

Fredag 25/1

Teologiska högskolan Stockholm • Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma • Tel 08-564 357 00 • www.ths.se • ths@ths.se • T-Brommaplan

Hur når vi fl er lidande alkoholister?
Konferens 25-26 januari 2013

När jesuitpatern Ed Dowling 1940 sökte upp Bill Wilson, AA:s grundare och förfa� are 
� ll de Tolv Stegen, började e�  livslångt mentorskap. Så här introducerar Bill femton år 
senare Ed som talare för det historiska konvent då AA blev ”myndigt”:
Med stor glädje presenterar jag för er Fader Ed Dowling som bor i Jesuit House här i St. Louis. Han var 
den förste a�  uppmärksamma den förvånande likheten mellan St. Igna� us Andliga Övningar och Anony-
ma Alkoholisters Tolv Steg. Sedan dess har hans arbete för oss varit som e�  underverk. I mi�  liv har han 
varit en vän, rådgivare, e�  go�  föredöme och en källa � ll inspira� on som jag saknar ord a�  beskriva. 
Father Ed är gjord av samma virke som helgon.

Bill W, Father Ed och Igna� us
- om Igna� ansk andlighet och AA:s tolv steg

Högskolan för dig som vill studera teologi 
eller mänskliga rättigheter

Teologiska högskolan 
Stockholm

� Mänskliga rättigheter och demokrati
� Teologi/religionsvetenskap
� Interkulturella relationer
� Nätkurser/Fristående kurser

Teologiska högskolan Stockholm • Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma • Tel 08-564 357 00 • www.ths.se • ths@ths.se

Medverkande
• Harry Månsus inleder med a�  belysa Father Eds betydelse för Bill.
• Pater Rainer Carls, dr i teore� sk fi losofi  och erfarenhet som retreatledare, är en sen-

� da kollega � ll Father Ed. Han skildrar Igna� ansk andlighet och vad som kan ha få�  
en sådan genklang hos Bill och det � diga AA.

• Eva Cronsioe, präst och medlem i det Igna� anska Nätverket i Stockholms s� � , delar 
erfarenheter av si�  eget möte med Igna� us´Andliga Övningar.

• Stefan Lundberg och Henrik Ström mö� e de Andliga Övningarna under en månads 
retreat i  Kumlabunkerns ”kloster” med Truls Bernhold som vägledare.

• Sofi a Rosshagen, programansvarig på Katolskt Forum, leder temadagen och samtalet.

Tid:  Fredagen den 25 januari 2013, kl 9.30-15.45 (kl 17.00 börjar THS-konferensen i Bromma)
Plats: Café Trefaldighet, Majorsgatan 5-7, nära Saluhallen och T-bana: Östermalmstorg
Kostnad: 150 kronor (för fi ka och hyra) som betalas vid ankomsten (lunch ute på stan)
Anmälan: Lea Månsus via ”Kontakt” www.mansus.se eller 0766-30 68 30
Arrangör: Djupare Liv i samverkan med Katolskt Forum www.sanktaeugenia.se

För a�  spara � d, respengar och miljö för deltagare från landet/Norden har Djupare Liv arrangerat en fristående 
- men nära besläktad  - temadag direkt före THS-konferensen:


