Seminarier
19/9 10.00-10.45 sal K2
Långsamhetens apostlar
På 70-talet talades om "prylsamhället" och man protesterade mot idéen att
lyckan bor i villa, Volvo och lantställe. Idag finns en liknande rörelse mot
ytlighet och brist på djup och sammanhang - men udden riktas nu mot
höghastighets- och informationssamhället, som öser onödig information över
oss, och tvingar oss att bli slavar under e-post, mobiltelefoni och
massmediakonsumtion. Möt två av den nya rörelsens apostlar, som båda hyllar
långsamheten och "rätten att tänka en tanke till slut": professor Thomas
Hylland Erikssen, socialantropolog och aktuell med "Ögonblickets tyranni",
och professor Owe Wikström, som skrivit succéboken "Långsamhetens lov". Författaren Ylva
Eggehorn leder samtalet.
Nya Dagen, Natur och Kultur och Nya Doxa
______________________
19/9 11.00-11.45 sal H1
Bibeln och Koranen
Judendom, kristendom och islam är syskonreligioner. De har gemensamt
ursprung, gemensamma profeter och samma Gud. Och de legitimerar tro och
livsmönster med hänvisning till skriften. Men vad står i den judiska Bibeln,
i Nya testamentet och i Koranen? Hur lika eller olika är de? Hur uppfattas
skriften av de troende?
Medverkande: Christer Hedin, forskare och lärarutbildare, Eva Aperia,
församlingspedagog i Judiska församlingen i Stockholm, Pierre Durrani,
sekreterare i Unga muslimer.
Samtalsledare: Carin Ahlqvist, journalist.
Verbum Förlag, Svenska Bibelsällskapet och Svenska kyrkan
______________________
19/9 13.00-13.45 sal K3
Att uppfatta allt mänskligt
Tro och religiös livshållning handlar framför allt om relationer - och
relationer kan inte beskrivas med dogmatiska trossatser. De kommer bäst till
uttryck i den gestaltande berättelsen. Det är teol dr Margareta Brandby
Cösters tes i en avhandling om Selma Lagerlöf läst ur ett lutherskt
perspektiv, och så kan såväl modern svensk skönlitteratur som bibliska
texter förstås. I det här seminariet samtalar författaren Kerstin Ekman,
och Margareta Brandby Cöster om berättandets
betydelse för livsföståelse, människosyn och tro. Moderator: bibelforskaren Lina Sjöberg
Svenska kyrkan och Svenska Bibelsällskapet.
_______________________
19/9 15.00-15.45 sal K3
Vad har kyrkan i samhällsdebattten att göra?
Under senare år har kyrkoledare som t.ex. KG Hammar hamnat i blåsväder för

vad han skrivit och sagt i globaliseringsdebatten. Innan dess var det
biskopsbrevet om fattiga och rika samt Ecce Homo som väckte starka känslor.
Även påven Johannes Paulus har väckt debatt när han skrivit om aktuella
samhällsfrågor. Ordets makt är uppenbarligen provocerande. Men vems talan
för kyrkan? Vilken makt företräder den? Spelar det någon roll om religionen
får en större plats i debatten? Ett samtal mellan Hanne Kjöller, journalist
och författare, Mats Svegfors, landshövding och skribent, samt Peter
Weiderud, utrikeschef i Svenska kyrkan. Samtalsledare: Dag Tuvelius,
SVT/livsåskådningsredaktionen.
Svenska kyrkan och Svenska Bibelsällskapet
________________________
19/9 17.00-18.30 sal K3
Kan en bild berätta?
"Bilderna i en tidning kan mycket väl inte säga mig någonting", skrev
Sartre, och antydde hur omedvetet bilderna används i media. Frågan är varför
vi fortfarande dagligen utsätts för bilder som inte säger oss någonting?
Kan den fotografiska bilden förmedla något djupare än den tunna yta den är
tryckt på? Eller är det så att det är först med bildens visuella kraft vi
kan förstå även komplicerade skeenden? Skulle fler människor förstå
innebörden av Mellanösternkonflikten eller EMU om fotografer fick gå utanför
den begränsade nyhetsbilden och tränga in i händelserna och gestalta
verkligheten? Finns det i dag några av våra media som medvetet arbetar med
bilden som kunskapsbärare och medvetandegörare?
Varje bild är laddad med betraktarens kulturella hemvist och privata
erfarenheter. Valet av bilder i våra tidningar blir därför avgörande för
människors verklighetsuppfattning. Kring detta resonerar: Donald Boström,
fotojournalist, grafisk formgivare, Eva Dahlman, chef Nordiska Museets
bildavdelning, Johan Ehrenberg, chefredaktör Etc (prel.), Emma Larsson, elev
Nordens fotoskola, Paul Hansen, fotograf Dagens Nyheter, Lars Tunbjörk,
fotograf.
Folket i Bild/Kulturfront

20/9 09.00-09.45 sal K3
Ett vuxet språk för livet
- teologiska rummet om tillit och tvivel
Det finns ett växande intresse för livsfrågor. Men hur finner vi orden som
fångar tankarna om livet, där vardagens filosofi och livsfrågorna kan mötas?
Ett vuxet språk där funderingar om tillit och
ifrågasättande tas på allvar, utan pekpinnar och förenklade svar. Ett språk
som också fångar motstridiga känslor och starka upplevelser. Medverkande:
Ylva Eggehorn, poet och författare, Tomas Sjödin, föreläsare, författare och
skribent, och Dag Tuvelius, journalist. Samtalsledare: Lars Hillås,
frilansjournalist.
Bokförlaget Cordia och Frikyrkliga studieförbundet
_________________________
20/9 13.00-13.45 sal K2
I Guds namn?
Attentaten mot World Trade Center och Pentagon för ett år sedan har gett
upphov till nya diskussioner om religionens betydelse. Exempel på religiös

extremism och religiöst motiverade våldsdåd fyller stora delar av
nyhetsrapporteringen. Man kan diskutera om religionen främst är en positiv
eller negativ drivkraft i den alltmer globaliserade samhällsutvecklingen.
Även kristendomen brottas med kraven på tolerans och radikalitet och behöver
se närmare på den egna traditionen ur ett freds- respektive
ickefredsperspektiv. Man kan också fråga om religionsfriheten innebär att
religiösa uttryck inte får ifrågasättas/kritiseras? Ett samtal mellan
Christina Doctare, läkare och debattör, Anders Ehnmark, författare, Rolf Ekéus, FN-ambassadör, och
Jonas Jonson, biskop.
Samtalsledare: Göran Rosenberg, journalist och författare.
Newmaninstitutet för katolska studier, Svenska Bibelsällskapet
och Svenska kyrkan.
___________________________
21/9 10.00-10.45 sal G1
Bottenglädje!
Ett seminarium om poeten och frälsningssoldaten Majken Johansson
Poeten Majken Johansson är ännu efter sin död ett stort namn inom den
svenska lyriken, och fortsätter att påverka unga författare. Hennes
levnadsöde fascinerar också - med sin frälsningssoldatsuniform, sin gitarr,
sin kamp med Gud och mot sitt missbruk är hon en i högsta grad levande
kristen förebild. Karin Hartman har skrivit boken om sin vän Majken:
"Bottenglädjen - en bok om Majken Johansson", som kom ut i våras. Här möter
vi Bo Strömstedt, som kände Majken väl, i ett samtal med en ny generation
poeter: Kristian Lundberg, och Hanna Hallgren.
Jan Olov Ullén leder samtalet.
Svenska Kyrkan, Nya Dagen, Svenska Bibelsällskapet och Albert
Bonniers Förlag.
____________________________
21/9 13.00-13.45 sal K3
Se människan och se sig själv
Det är sommar. Året är 1890. "Yngsjömörderskan" ska avrättas. En ung
präst får i uppdrag att försöka få henne att bekänna sig skyldig och
försonas i Kristus. Fängelseprästens journalanteckningar har inspirerat
Göran Bergstrand att skriva boken En själasörjares dilemma. Här funderar han
över sin egen roll som präst, själasörjare och terapeut. Psykoanalytikern
Clarence Crafoord har också ett långt yrkesverksamt liv bakom sig. I sin
senaste bok Införlivanden reflekterar också han över sina egna personliga
erfarenheter. Vad händer med en själasörjare eller psykoanalytiker som ser
en annan människa och går in i hennes berättelse? Hur klarar man sig
helskinnad genom decennier av samtal?
Clarence Crafoord och Göran Bergstrand möts i ett samtal under ledning av
Carin Ahlqvist, journalist.
I samarb. med Svenska kyrkan, Natur och Kultur, S:t Lukas, Svenska
Bibelsällskapet

