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             Föredrag 
        

     10 oktober kl 18.00
                      Vikens kyrka

             ”Det gudlösa folket”
                    David Thurfjell

JONSTORP

3/10 18.30 Andrum Sockenstugan
B Eriksson, A-L Andersson

9/10 09-11 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

HÖGANÄS

3/10 12.00
13.00

Sopplunch med bön 
Återvändan - träffpunkt

4/10 12-15

14-16
17.00

Kaffeservering  
kyrkogårdens orangeri
Café Himlagård
aXet 67 ungdomskväll

6/10 10.00 Högmässa K Barklund, 
C Andersen, gudstjänstkören

7/10 16.00 Bönetimma

8/10 08.30
14-16

Morgonmässa
Café Himlagård

9/10 9-15

13.30

Kaffeservering i 
kyrkogårdens orangeri
Gåvotidsinsamling vill du 
engagera dig i församlingen?

BRUNNBY 

5/10 18.00 Helgmålsbön

6/10 10.00 Högmässa M Pernborg, 
A Weber Sjöholm, kyrkkaffe

8/10 14.30 Musikprogram 
Tre trubadurer
Leif Ahlberg, Nyhamnsgården

9/10 10.00 Bibelstudium i Stallet
Vårt ansvar för skapelsen

LERBERGET

3/10 12.00
13.30

Sopplunch
Öppen förskola

6/10 10.00

19.30

Gudstjänst för stora och 
små R Alm, S Ivarsson, fika
Tid för bön

8/10 10.00
18.30

Öppen förskola
Kvällsmässa 
R Alm, S Ivarsson

9/10 09.30 Bibelsamtal

VÄSBY 
6/10 17.00 Stilla mässa M Ivarsson, 

A-L Andersson, kyrkkaffe

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

3/10 08.30 Mässa B Eriksson, 
A-L Andersson

6/10 10.00 Mässa B Eriksson, 
A-L Anderson, kyrkokören, 
kyrkkaffe

VIKEN 
mån 
ons

09-11 Kyrkis Kyrkstugan

3/10 14.30

18.00

Andakt på Vikhaga E Gullmo A 
E Olshov, H Morath, 
T Mortensen
Stilla mässa i Skeppet, 
T Mortensen

6/10 11.00

12.00

Gudstjänst för stora och små 
E Gullmo, A E Olshov, 
T Mortensen, H Morath, 
M Paulsson, Barnkören, 
Miniorkören, 
Jeanette Eriksson fiol
Familjesöndag lunch, 
anmäl till maria.paulsson@
svenskakyrkan.se, 
föreställning med 
Snickar-Janne

9/10 13.30 Växtkraft Föredrag, 
bildvisning om biodling, 
kaffe kl 14.45

Söndagens tema:  Döden och livet - döden är en del av livet
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Sverige anses vara ett av världens mest 
sekulariserade länder trots att en stor 
majoritet (ca 5,9 miljoner) fortfarande 
tillhör Svenska kyrkan. Vid det senaste 
sekelskiftet förändrades relationerna mellan 
kyrka och stat men förändringarna startade 
långt tidigare än så. 

Olika samhällsorganisatoriska processer 
har medfört radikala förändringar av 
kyrkans förutsättningar bland annat genom 
en genomgripande utveckling från det 
kollektiva till det individuella. Kyrkan står 
inte längre i auktoritetsställning och de 
kristna berättelserna traderas inte naturligt 
vidare till nästa generation, en generation 
som dessutom anser sig kunna och veta mer 
än den föregående. Kristendomen och bibeln 
som tolkningsram för livet och vad det är 
att vara människa har förlorat sitt monopol 
då det kulturella utbudet exploderar; 

Är Sverige världens mest sekulariserade land?
skönlitteratur, teater, film och filosofi. Varför 
gå till evangeliet när det finns ett enormt 
utbud av språk för livets djupdimensioner?
Men är vi svenskar verkligen världens 
mest sekulariserade folk? Eller skulle vi 
egentligen kalla oss postkristna? Döljer det 
sig en längtan efter andlighet där under ytan 
trots allt? 

David Thurfjell är religionshistoriker och 
professor i religionsvetenskap vid Södertörns 
högskola och har skrivit boken Det gudlösa 
folket som tar frågan om sekularisering på 
allvar och genom en mängd intervjuer med 
olika åldersgrupper och samhällsklasser 
kartlägger hur det står till med religionen 
och andligheten i vårt samhälle. Det är en 
spännande läsning som berättar för oss om 
ett folk med en andlig längtan men som ser 
ut på många fler sätt än religionen tidigare 
tagit sig uttryck där fokus ligger på det 

individuella, på tystnad, på naturen och 
längtan att vara med på ett hörn utan att ta 
ställning. 

Den 10 oktober kl. 18.00 kommer David 
Thurfjell till Vikens kyrka och talar om 
Det gudlösa folket och kommer även ta 
upp nyare forskning kring naturandlighet 
och tystnad. Välkommen till en viktig och 
vidgande kväll som handlar om det samhälle 
vi lever i och oss som lever i det. Fri entré!

                                                Text: Stina Hagman

                 


