
VÄSTERÅS  2-4 JUNI 2017

Tema: Fri att förändra
• Gemenskap • Närvaro 
• Glädje • Delaktighet 
• Fest • Internationellt 
• Gränsöverskridande  
• Gudstjänst • Inspiration

Boende
Boende får du själv ordna med. På hemsidan finns en 
länk till bokningssystemet och där finns det boende i 
olika prisklasser listat.  Västerås har också fina cam-
pingplatser och en bra gästhamn att erbjuda.

Mat
Ett stort utbud av matställen i olika prisklasser väntar 
dig. Husmanskost, indiskt, thailändskt, vegetariskt etc. 

Hemsidan
På hemsidan för Världens fest fyller vi fortlöpande på med 
information, program och annat som kan vara bra att 
veta. Här ligger också länkar till bokning och anmälan till 
Världens fest UNG. www.svenskakyrkan.se/varldensfest

Facebook
Vår snabbaste kanal för information är facebook. Gilla 
sidan så får du fortlöpande information i ditt eget flö-
de både innan, under och efter Världens fest.

Välkommen till Festen!
 
Under pingsthelgen 2-4 juni 2017 skapar Svenska kyrkan 
ett festivalområde mitt i centrala Västerås, med fokus på 
kyrkans världsvida engagemang för en bättre värld. Vi 
utlovar spännande seminarier och workshops för alla 
åldrar, gudstjänster, kultur och musik. Det blir en mu-
sikfestival på Stora torget, ett gardenparty i biskopens 
trädgård, en gemensam galakväll och en stor avslutande 
gospelmässa. Allt inom några minuters promenadväg.
 
Det sägs att Martin Luther sade att ”om så jor-
den skulle gå under imorgon, planterar jag mitt 
äppelträd idag”. Världens Fest vill vara en sådan 
planta. Vi ser fram emot en spännande och in-
spirerande helg, där vi samlas kring hoppet om 
rättvisa och fred mellan människor. Vi är burna av 
tro på livets Gud och därför fria att förändra världen!
 

Hoppas att vi ses i vimlet!

Världens fest i korthet
• Stor internationell mötesplats
• Festivalområde i centrala Västerås
• 17 Gudstjänster
• 3 Utomhusscener
• 1 Domkyrka
• 30 Seminarier
• Allt är kostnadsfritt
• Temat är ”Fri att förändra” 
• Svenska kyrkans musiktävling
• Stor galakväll
• Taize, gudstjänster och samtal
• Jättemingel i biskopens trädgård
• Gospelgudstjänst
• Bibelsmedjor
• Workshops
• Seminarier

www.svenskakyrkan.se/varldensFesT

Kan du inte vara med på plats? Då kan du delta hemi-
från på Världens fest. Fredagens musikfestival, lördagens 
galakväll och söndagens gospelgudstjänst direktsänds på 
webben, du hittar länken på hemsidan för världens fest.

VÄRLDenS Fest PLaY



Mitt i festivalområdet välkomnar vi alla barn upp till tolv år 
och deras föräldrar till Världens fest Barn och familj. Om-
rådet bjuder på en egen scen och musik, artister, guds-
tjänster, aktiviteter och familjecafé. Där kan du dansa till 
trummor från Senegal eller ta en tur på smoothiecykeln, 
möta artisten och programledaren Nassim Al Fakir, clow-
ner, trollkonstnären Mr Goran och många fler!

 
På lördag eftermiddag samlas vi i domkyrkan 
och firar barngudstjänsten ”Jakten på den för-
svunna pärlan” med barnens egna röster i fo-

kus. Vi ser bland annat fram emot unga körsång-
are från olika delar av stiftet, skattjakt och festorkester 
under Domkyrkans valv.

VÄRLDenS Fest UnG! VÄRLDenS Fest BaRn
Svenska Kyrkans Unga skapar ett eget program för 
Världens fest under rubriken Världens fest UNG!

Världens fest UNG är en del av Världens fest, för dig 
som är mellan 13 och 30 år. Här får du en lägerhemvist 
och möjlighet till mat och golvlogi. Det blir ett stort läger 
för unga och samtidigt en del av hela Världens fest - med 
möjlighet att gå på de program du önskar.

Världens fest UNG har sitt område mellan Domkyrkan 
och Rudbeckianska gymnasiet. En stor del av program-
met präglas av de bröder från Taizé som leder gudstjäns-
ter, samtal och bibelstudier.

Men Världens fest UNG har också mycket annat spännan-
de att erbjuda under festivalen, såsom musik, pyssel, samtal, 
rollspel, brädspel, workshops, föreläsningar och ett ute-
disco med dj Orgelman 
från HaZZmanS. Världens 
fest UNG arrangeras av 
Svenska Kyrkans Unga, 
Västerås distrikt.

Pris: Mat och golvlogi: 400 kr/ person (ta med egen sovsäck 
och liggunderlag) Enbart mat: 200 kr/ person.

www.svenskakyrkan.se/varldensfest/
bokning

För sjunde gången arrangeras år 2017 en Världens fest. 
Den här gången i Västerås och som Reformationsårets 
stora, internationella mötesplats. Temat för världens 
fest är ”Fri att förändra”. Det handlar om allas våra 
möjligheter att påverka utvecklingen för vår värld.
 

Världens fest är ett gemensamt möte i Svens-
ka kyrkan med det internationella arbetet 
i fokus. Det är en plats för inspiration, ut-
maningar och fördjupning för alla. Genom 
gudstjänster, seminarier, kulturprogram och 

personliga möten kan alla hitta något att ta 
med sig hem. I domkyrkan kan du se den spän-

nande utställningen ”Reformation pågår”. Nytt för i år är 
att programmet och alla aktiviteter under Världens fest är 
gratis. Som besökare står du endast för din mat och logi.
 
Fredag 2/6
På fredagskvällen inbjuds vi alla till en festlig invigning och 
till den stora finalen i Svenska kyrkans egen musikfestival. 
Nu drar också lägret Världens fest UNG igång, tillsam-
mans med våra gäster från klostret Taize.
 
Lördag 3/6
Under hela lördagen erbjuds ett smörgåsbord av aktivite-
ter, samtal, gudstjänster och program i domkyrkan, på de 
tre utomhusscenerna, i seminarielokalerna och på festival-
området. På kvällen minglar vi i biskopens trädgård, nju-
ter av den stora galakvällen, och avslutar kvällen med att 
dansa på UNG-discot eller med att fira en stillsam mässa 
i domkyrkan. Det detaljerade programmet finns på hem-
sidan www.varldensfest.se. Allt är gratis och öppet för alla.
 
Söndag 4/6
På söndagen samlar vi helgens intryck i samtal med några 
av våra internationella gäster. Som avslutning firar vi en 
stor gospelmässa mitt i city. Den leds av ärkebis-
kop Antje Jackelén och biskop Mikael Mogren. 
Körsångare från hela stiftet medverkar, 
med Samuel Ljungblahd som solist.
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