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Pilgrimscentrums bibeldelande har gett ett nytt innehåll åt mina förmiddagar där jag sitter hemma 
i pandemi-karantän. Klockan 9.30 tisdag–fredag ses de som vill på Zoom för att lyssna på en bibeltext, 
dela tankar och lyssna till varandra. Det ger något att smaka på, att ta med sig under dagen.

Trots coronan blir det ett 
pilgrimsteologiskt semina-
rium i Vadstena även i år!  
På lördag leder Ewa Lundh 
och Rickard Borgenback ett 
program med föredrag och 
intervjuer på Facebook. På 
det sättet kan alla vara med.

Hans-Erik Lindström, Mikael 
Kurkiala och Karin Olofsdotter 
blir föredragshållare på årets se-
minarium på Pilgrimscentrum i 
Vadstena. Temat är ”Mellan him-
mel och jord”.

Mikael Kurkiala har nyligen 
presenterat boken ”När själen går 
i exil”. Utifrån antropologiska 
och filosofiska perspektiv argu-
menterar han för att kyrkan, med 
sina berättelser, riter och rum, 
kan inta en viktig roll i den eko-

logiska, sociala och andliga kris 
som vårt samhälle befinner sig i.

Materiell välfärd och existen-
tiell hållbarhet går inte hand i 
hand, menar Kurkiala. Vi om-
ges av ett överflöd av prylar och 
ett larmande utbud av underhåll-
ning och distraktioner. Samtidigt 
tystnar samtalen, det sociala kit-
tet krackelerar och ekosystemen 
hotas av kollaps. Det är där kyr-
kan har en roll att spela.

PASTOR KARIN OLOFSDOTTERS före-
drag har titeln ”Jag ber med mina 
fötter” och handlar bland annat 
om hur pilgrimsvandrandet är en 
bön.

Hans-Erik Lindström är förfat-
tare och präst i Svenska kyrkan 
och en välkänd och återkomman-
de gäst i Vadstena – det var ju han 

Välfärd, hållbarhet och döden  
på årets digitala seminarium

PILGRIMSTEOLOGI:

som startade Pilgrimscentrum. 
Denna gång talar han om sin nya 
bok ”Himlen är ett underskat-
tat resmål”. Den handlar om en 
av livets största frågor: Vad hän-
der när vi dör? Lindströms tanke 
är att vad vi tänker om livet efter 
döden påverkar hur vi lever våra 
liv här på jorden. Tron på him-
len kan ge tröst i sorg och saknad, 
men fungerar även som en extra 
kraftkälla i vardagen för att enga-
gera sig i livet här och nu. 

MEN MEST av allt ser han himlen 
som målet för vår livsresa. Att där 
få mötas av den ofattbara och ge-
nomlysta kärleken. Och då känna 
att vi är hemma.

●● Se seminariet på Pilgrimscen-
trums Facebooksida på lördag 
13 februari. Start klockan 09.00.

Pilgrimsutvecklare Emanuel Eriksson vid en av de nya skyltar med 
Birgitta-citat som leder in till Vadstena.

Rickard Borgenback 
och Ewa Lundh på 
 Pilgrimscentrum för-
bereder sig för att leda 
webbinariet ”Mellan 
himmel och jord”.


