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Dialog där! Dialog här? 
En konferens om svårigheter och möjligheter till dialog i en 
polariserad värld, med utgångspunkt från Israel och Palestina. 
 
Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand 
 

Fredag 4 oktober 
Incheckning på Härnösands folkhögskola för dem som bokat boende 
Middag på folkhögskolan 
 
 

Lördag 5 oktober 
09.00 Dropin-fika och registrering 

 

10.00 Därför är Mellanöstern så viktigt för oss. 
Ola Bojestig, Härnösands folkhögskola, Maria Wålsten, Härnösands stift och 
Magnus Stenberg, Studieförbundet Bilda, öppnar konferensen. 

 

10.30 Så arbetar vi med dialog - i Mellanöstern och i Sverige 
Omar Harami Sabeel, Jerusalem, Johanna Wassholm och Peter Lööv Roos, Svenska 
kyrkan - om svårigheter och möjligheter till dialog i en polariserad värld. 

12.00 Lunch 
 

13.00 Dela sorg - förmedla hopp 
Bassam Aramin, palestinier, och Rami Elhanan, israel berättar om hur deras 
familjer drabbats av konflikten, och om hur delad sorg blir en väg till dialog.  

14.30  Kaffe 
 

15.00 – 16.30 Workshop, samtal och fördjupning 
 

17.00 Middag 
 

18.30 Varför är dialog så svårt? Hur är det möjligt?  
Samtal mellan konferensens talare. Samtalsledare Maria Wålsten och Magnus 
Stenberg 

 
20.30 Avslutning av dagen. 
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Söndag 6 oktober 

8.30 Hälsningar från Jerusalem 
Jessica Dik, Svenska kyrkan, och Lars-Inge Claesson, Bilda – båda på plats i 
Jerusalem – berättar om möjligheter till möten i Israel och Palestina 
 

9.30 Nu går vi vidare! 
 Summering och samtal om vår konferens, och fortsättningen. 
 

11.00 Gudstjänst i Ängekyrkan 
 Predikan: Fred Nilsson. Medverkan från konferensens gäster. 
 
 

Arrangörer 
Studieförbundet Bilda, Härnösands folkhögskola, Svenska kyrkan Härnösands stift 

 
 

 
Sista anmälan 22 september 
Klicka här för att anmäla dig.  
 
Kontakta folkhögskolan för att boka boende. 
via e-post till info@hfs.se, eller telefon 0611-5585000. 

https://www.bilda.nu/arr/997377/dialog-dar-dialog-har-241073
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