Arndagar 14 -16 augusti
om dialog, handel och ledarskap

Arndagarna är en del av Kulturkalaset i Göteborg. Den marknad som hålls kring Domkyrkan bygger
på närproducerad mat.
Dessa tre dagar bjuder vi på föreläsningar, matlagning och marknadsstånd i Arns tecken, riddare,
förhandsvisning av klipp från nya Arnfilmen och konserter, seminarier i Domkyrkan och Stadsmuseet.
Kulturkalaset har 70 000 besökare per dag och Domkyrkoplan ligger på bästa läge i innerstaden
granne med Kungsgatan.
Intresset för medeltid och korståg är stort i vår samtid, inte minst genom böckerna om och
filmatiseringen av Jan Guillous tempelriddare Arn. Däremot är det inte givet vilka frågor och samtal
som följer av detta intresse.
Ytterst berättar historierna om Arn om den möjlighet till fred som fanns på medeltiden; om en
historisk kompromiss där man kunde upprätthålla den fredliga handel som gynnade alla parter; där
Jerusalem kunde göras till en internationell stad där olika religioner skulle få finnas sida vid sida. Den
visionen är lika viktig idag. Och det är den visionen som vi kan lära oss något av, mitt i berättelserna
om de historiska brott och försyndelser som korstågen och Arns historiska motsvarigheter begick.
Arn gav också prov på tydligt ledarskap. Han såg möjligheter istället för hot i den nya miljö han kom
till. Han hade förmågan att tillägna sig ny kunskap som byggde visionen om ett nytt förhållnings sätt
människor emellan. Och han hade som mål att utveckla sina medarbetare och sin hembyggd. Han var
helt enkelt en strateg.
Dessutom handlar berättelsen om Arn om en enskild människas inre förändring i mötet med den
andre. Denna aspekt är mycket angelägen för vårt samhälle idag, som i allt högre grad präglas av
religions- och kulturmöten. Frågor om tolerans, respekt och nyfikenhet för den andre samt klarhet
och ödmjukhet inför sig själv är högaktuella i vår tid och i vår stad.
Arndagar är dagar för möten. Människor möts för samtal och debatt, upplevelser och marknad. På så
sätt bidrar människor med olika religion och ursprung till en ökad dialog i Göteborg. Och en sådan
dialog behövs.
Arndagar är ett sätt att ta vara på och bygga vidare på dessa aspekter:
- Att möjligheter till dialog och fred, samvaro och trygghet finns, men att mötesplatser och samtal
krävs för att dessa ska kunna realiseras.
- Att mötet med den andre har en förändrande kraft också in mot mitt eget liv.
- Att Göteborg har en fin tradition av öppenhet och nyfikenhet att falla tillbaka på.
- Att utveckling kräver ledarskap byggt på jordnära visioner
Dagarna innehåller
Kortege
Det kommer att vara Arn riddare men även en Saladin ryttare, med går också fotfolk från Sverock.
Alla andra med medeltidskläder är också välkommen att gå med, samling på kungstorget kl ?
Seminarier i stadsmuseet
Seminarier i Domkyrkan
Mat scen utanför domkyrkan

Medltids marknad runt hela Domkyrkan samt utställare på korsgatan och kungsgatan
Arrangörer.
Kultursamverkan Svenska kyrkan, Teologiskt Forum – Göteborgs Domkyrka, Sverock
Råda församling, Bilda, , Skolkyrkan i Göteborg, , Kultur & Näringsliv
Innerstaden Göteborg, Bedouin Travel AB, Entreprenörsdagen, Västarvet,
Interreligiös dialog-Svenska kyrkan i Göteborg Rumi-dialogslussen Och Ibn Rushd
Delfinansieras av Västra Götalands regionen/länsstyrelsen
Sponsorer Baldursson, Ekman, Reab data AB, Scandygarden
Samarbetspartners: Piratförlaget, Göteborgs Kulturkalas

