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Välkommen till en ny termin
med Katedralakademin!
Vårens Katedralakademi har som grundtema – beröring och att bli berörd.
Syftet med kristen tro är att öva sig i att vara förbunden med, relatera till sitt
eget inre, sina egna tankar och känslor och sin kropp. Våra första upplevelser
av andlighet fick vi i kontakten med en annan människas kropp, våra mammors
kropp. Den kristna tron sammanfattas i den heliga handlingen i sakramentet
nattvarden. Det är ordlöst och tas emot av vår mun, som vi en gång tog emot vår
första näring. Tala om beröring!
I vårt inre finns förmågan att känna glädje, sorg, ensamhet och gemenskap.
Kristen tro är också att vara förbunden med andra
människor. Trots att vi är unika, vilket betyder
ensamma, kan vi dela vår förmåga att känna glädje,
sorg, ensamhet och gemenskap.
Vi kan beröra varandra!
Kristen tro bär på en djup insikt att vi är förbundna
med naturen. Insikten att naturen inte tillhör
oss. Vi tillhör skapelsen. Ytterst och innerst
handlar kristen tro om att om och om igen
upptäcka och leva i innebörden i orden:
”I Gud är det som vi lever, rör oss och är
till” (Apostlagärningarna 17:28).
Jag är så tacksam för de personer i mitt liv
som berört och berör mig genom att de visat
och visar mig på denna kristna tro.
Hans Ulfvebrand, domprost

k at e d r a l a k a d e m i n v å r e n 2 0 2 0
redaktör: Normunds Kamergrauzis foto: Louise Linde, Arne Hyckenberg (sid 1, 3)
form: september tryck: Typografiska ateljén 2019
webb: stockholmsdomkyrkoforsamling.se facebook: facebook.com/stockholmsdomkyrkoforsamling

katedralakademin våren 2020

3

Om att bli berörd
När någon rör vid mig kan jag känna välbehag, njutning eller lindring. Är
beröringen oönskad kan känslan däremot vara obehag, intrång i min integritet
och övergrepp. Vår hud, kroppens största organ, är första linjens fysiska möte
med vår omgivning. Ett handslag, en kram, en klapp på axeln, ett tafsande på
rumpan eller brösten, en trängselsituation på tunnelbanan – i allt detta skickar
huden känslosignaler till övriga kroppen att reagera på. Vår insida börjar utifrån.
Att bejaka det kroppsliga är därför avgörande för oss att bli berörda alltifrån det
ögonblick när ett nyfött barn läggs på sin moders bröst.
Om detta kroppsliga och i egentlig mening sinnliga har en kamp stått inom
kristendomen från första stund. Jesu möte med människor skedde ofta genom
beröring. Kroppens uppståndelse var avgörande för de första kristna. Samtidigt
var kroppens förbannelse gnostikernas budskap. Skaparguden, demiurgen, skulle
bekämpas, och frälsningen bestod i att själen blev befriad från kroppens fängelse.
Kroppens sexualitet har också följt kristendomens historia som ett tabubelagt
hot. All form av kroppskontakt som kunde uppmuntra till sex förkastades, dans
till exempel.
Kroppens yttre signaler kan också leda till beröring på djupet av mitt inre. Vi
talar då om att bli berörd. Ofta skapas den av stimuli från andra kroppsliga
funktioner – syn och hörsel. Och ändå samma kropp. Vi läser något som går oss
djupt till sinnes. Vi ser något som väcker en rörelse inom oss. Vi blir rörda med
fysiska konsekvenser som gråt och tårar. Det är något som inte bara glider förbi
i de alldagliga erfarenheterna utan griper tag i oss och påverkar både stämning
och handling. Det kommer nära empatin, egenskapen att kunna leva sig in i en
annan människas situation och reagera utifrån den. Den egenskapen är en av de
viktigaste att binda samman oss människor till en fungerande gemenskap. Den
grundlägger ömsesidig förståelse och sympati.
Tar vi vår kropp på allvar och låter oss bli berörda utsätter vi oss för att vara sårbara. Oberördhetens plåtfasad kan kanske vara ett ideal i en värld där rationaliteten och den egna framgången ensamma får styra. Men vågar vi prioritera att vara
människor som hörsammar det våra kroppar och sinnen möter kommer också
vår bräcklighet att bli uppenbar. Ett nederlag? Tvärtom! Det är ett tecken på att
vi vågar leva i en värld som är ljuvlig och samtidigt frustrerande i sin brustenhet.
Den världen är vi alla en del av.
Kring detta finns det goda skäl att mötas, lära oss mer och samtala om, det som
är Katedralakademins mission.
Eskil Franck, docent
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BERÖRING OCH ATT BLI BERÖRD:
ANALYS OCH RESONANS
Kroppens roll i religionen - möjlighet eller gissel?
Att bli berörd är att vara sårbar
Den heliges Oscar Romeros utmaning
Kallelse att möta
Gud, ondskan och hoppet - om tron och viljans frihet!
Att beröras av ägodelar
Kärlek, beröring och olika samlevnadsformer
Artificiell intelligens och mänsklig beröring
Närhet och ömsesidighet
Våra hemligheter
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filosofisk och teologisk analys:
beröring och att bli berörd
Föreläsningarnas inriktning är att utforska tänkandet om beröring och att bli
berörd. Vad är det som gör oss berörda? Och vad består beröring av?
värd: normunds kamergrauzis, domkyrkoteolog, td

kroppens roll i religionen - möjlighet eller gissel?
Tar vi vår kropp på allvar och låter oss bli berörda, utsätter vi oss för att vara
sårbara. Oberördhetens plåtfasad kan kanske vara ett ideal i en värld där rationaliteten och den egna framgången ensam får styra. Men vågar vi prioritera att vara
människor som hörsammar det våra kroppar och sinnen möter, kommer också vår
bräcklighet att bli uppenbar.
Ett nederlag? Tvärtom! Det är ett tecken på att vi vågar leva i en värld som är ljuvlig och samtidigt frustrerande i sin brustenhet. Den världen är vi alla en del av.
Lisbeth Gustafsson, författare och TD hc, Eskil Franck, docent i
Nya Testamentets exegetik, Uppsala universitet.
datum: Söndag 2 februari tid: 13.00–14.00
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

att bli berörd är att vara sårbar
Att förbli oberörd kan ses som ett tecken på styrka, medan att vara sårbar ofta ses
som ett tecken på svaghet. Men sårbarhet är ett av våra livsvillkor. Den gränsar
både till kärlek och förtryck. Vilka insikter kan vi göra när vi ser på livet genom
sårbarhetens lins?
Cristina Grenholm, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap
och kyrkosekreterare vid Svenska kyrkan.
datum: Söndag 22 mars tid: 13.00–14.00
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
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den heliges oscar romeros utmaning
”En religion som är söndagsgudstjänst men som inte ser orättvisorna i vardagen
behagar inte livets Gud. En religion som är bön, men där hjärtat är fullt av hyckleri,
är inte kristen. En kyrka som anpassar sig för att få behålla lugn och ro, för att
kunna ha mycket pengar och bekvämheter, men inte bryr sig om de rop som kommer från orättvisor, är inte en sann Kristus kyrka.”
Så skrev ärkebiskop Oscar Romero av El Salvador, som helgonförklarades av påven
Franciskus. Vad är den helige Oscar Romeros utmaning idag?
Ulla Gudmundsson, fd. Sveriges ambassadör vid den Heliga stolen,
kardinal Anders Arborelius, Stockholm.
datum: Söndag 29 mars tid: 13.00–14.00
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

kallelse att möta
Det är genom att vara mötas och vara lyhörd, som människor erfar kallelse.
I möten. Inte alltid planerade, inte alltid önskade, ibland fyllda med längtan
men inte min egen. Just i mötet kan det hända att min livsmening uppstår.
Många tror kanske att till en kallelse hör extraordinära upplevelser som brinnande
buskar eller dånande gudsord. Så talar inte Martin Luther om det. Han talade om
kallelse i de vardagliga sysslorna, där vi finns till för varandra i det vanliga vi gör.
Cecilia Nahnfeldt, docent i genusvetenskap och forskningsledare vid Svenska kyrkan.
datum: Söndag 26 april tid: 13.00–14.00
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

gud, ondskan och hoppet - om tron och viljans frihet!
”Och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl allena”. Så diktar Lina Sandell i
den älskade psalmen Tryggare kan ingen vara. Men om Guds mål bara är barnets
sanna väl, kan vi då ha en fri vilja och samtidigt vara trygga i att Gud övervinner
allt ont? Går hoppet och den fria viljan att förena? Med utblickar mot teologihistorien resonerar docent Thomas Ekstrand kring förhållandet mellan hopp och vilja.
Thomas Ekstrand, docent i tros – och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet.
datum: Söndag 24 maj tid: 13.00–14.00
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
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filosofisk resonans:
0m tro och vetande
Under tre söndagar riktar vi in oss på att behandla tänkandet om ägodelar, olika
samlevnadsformer och artificiell intelligens.
carl reinhold bråkenhielm, professor emeritus, lotta knutsson bråkenhielm, td

att beröras av ägodelar
”Kan föremål ge livet mening? Ja, under vissa villkor kan de ge dig självkänsla och
livsmening; de kan bli ägodelar och värdedon. Men för att nå dit måste du lära
känna dig själv och dina ägodelar på djupet. Det krävs existentiell städning – och
förmåga att skilja mellan det meningsfulla och det triviala.” Så skriver Tomas
Brytting om sin bok Äga, leva, dö. Från föremål till ägodel.
Vissa föremål betraktas som heliga, så heliga att man inte får beröra dem. Andra är
heliga i en betydelse som snarast är magisk så att man ska röra vid dem, t.ex. vissa
helgonstatyer. Vardagliga föremål kan också vara heliga men kanske i en mer överförd betydelse, såsom ett barns teckning eller en gåva från ens själs älskade. Det är
också uppenbart att vi berörs känslomässigt av konstverk och vackra föremål.
Men hur pass viktigt är själva ägandet? Och kan man bli för beroende av sina
ägodelar? Går en del av en själv förlorad om man t.ex. förlorar sitt hem genom en
ödeläggande brand? Att vi gärna vill äga saker tycks uppenbart men bör vi skämmas över detta behov? Är äganderätten en rätt eller en orätt?
Tomas Brytting, professor i organisationsetik vid Ersta Sköndal Bräcke högskola,
Torbjörn Fagerström, professor em. i teoretisk ekologi vid Lunds universitet,
Göran Lantz, professor em. i vårdetik vid Uppsala universitet.
datum: Söndag 26 januari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

kärlek, beröring och olika samlevnadsformer
I sin bok Den rödaste rosen slår ut skriver Liv Strömquist att synen på kärlek
förändrats och att man inte längre ser på den som en gåtfull, mystisk kraft som kan
ta över ens liv. Istället förstås kärlek på ett mer rationellt och biologiskt sätt, såsom
ofrivilliga kemiska reaktioner, vilket hon menar i förlängningen urholkar känslan
och tron på kärleken.
Vare sig kärleken blivit avmystifierad eller inte, är det uppenbart att synen på kärlek,
samlevnad och familjebildning förändrats genom tiderna. För femtio år sen var den
heterosexuella kärnfamiljen den självklara samlevnadsformen, och alla drömde om
8
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att finna den rätta/rätte - av motsatt kön. Idag är heteronormen inte längre självklar
men det råder fortfarande en utpräglad tvåsamhetsnorm. Drömmen om att finna den
rätta/rätte lever kvar, men hen kan vara av samma kön. Andra samlevnadsformer
diskuteras och praktiseras också, t.ex. polyamorösa förhållanden. Och många väljer
medvetet att leva ensamma, att avstå från familj och barn.
Men hur är det egentligen? Är vissa samlevnadsformer ”bättre” eller mer ”naturliga”
än andra, och i så fall varför? Kan man känna genuin och djup kärlek för endast
en människa, eller kan man älska flera samtidigt? Finns det en begränsning av hur
många ”stora kärlekar” man kan uppleva under ett liv? Vad säger religionen och
vad säger vetenskapen?
Lovisa Bergdahl, docent i pedagogik, Södertörns högskola,
Peter Forsberg, präst i Västerås stift, Nils Uddenberg, professor.
datum: Söndag 9 februari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan

artificiell intelligens och mänsklig beröring
De flesta har väl som barn lekt med dockor och sökt värme hos mjukisdjur. På något
sätt har träklossar och plastbilar inte gett samma närhet och trygghet. Att ett litet
barn inte kan somna utan sin mjuka nalle är inte konstigt. Att barnet måste ha sin
rosa plasthink i sängen torde vara ovanligare. Under 80-talet var det till och med
populärt även för vuxna att ”adoptera” unika dockor. Dessa s.k. kålungar behandlades i många fall som levande barn. Ett annat exempel på hur konstgjorda varelser
kan fylla en trygghetsskapande funktion är de sociala robotar som börjat användas
inom äldre- och demensvården. En sådan robot kan inte endast utföra praktiska
sysslor, utan har även en förmåga att interagera med människor, att uttrycka och läsa
av känslor. Även om robotarna aldrig kan ersätta den mänskliga kontakten, vittnar
personal om att de gjort patienterna gladare, lugnare och mer avspända, vilket höjt
deras livskvalitet.
Människor, såväl små barn som vuxna och åldrande, har uppenbarligen stort behov
av fysisk närhet, social kontakt och känslomässig beröring. Men måste alla dessa
behov uppfyllas av andra levande varelser? Eller kan en robot eller nallebjörn lika
gärna fungera som vän och samtalspartner? De flesta skulle kanske svara att konstgjorda varelser kan fungera som ett komplement, men var går gränsen?
Oliver Li, TD i religionsfilosofi, Uppsala universitet, Gunilla Silfverberg,
professor em. i vårdetik, Ersta Sköndal Bräcke högskola, m fl.
datum: Söndag 3 maj tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla stan
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två radioröster
om att beröras av människan
Under två söndagar riktar vi in oss på att utforska tänkandet om närhet,
ömsesidighet och hemligheter.
värd: sabina koij, domkyrkolektor

närhet och ömsesidighet
Hur kan vi slå följe en stund?
Vad bidrar till närhet, till ett ”vi”?
Allan Linnér, psykolog och psykoterapeut.
datum: Söndag 16 februari tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

våra hemligheter
Vad döljer vi människor för varandra, och varför? Vilka slags hemligheter bär
människan med sig in till själasörjaren? Vad innebär att bli berörd av en medmänniskas sårbarhet, öppenhet och sökande?
Camilla Lif, präst.
datum: Söndag 15 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

I samband med Katedralakademin på söndagarna serveras enkel förtäring
från 12.30. Frivillig gåva mottages tacksamt.
10
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En gråtande gud och
den förvirrade människan
En av människans viktigaste frågor är att förstå sig själv. Hur kan vi förstå oss
själva utan att bli egocentriska? Kanske genom att se hur vi förhåller oss till andra
människor. Eller, som forskarna och teologerna i den här boken, undersöka hur vi ser
på oss själva i relation till mycket annat i livet. Genom att utgå från djupa fundament
som människosyn, livsåskådning och kristen tro ställer de sina frågor om våra existentiella möjligheter och begränsningar.
medverkande skribenter: John Atherton, Carl Reinhold Bråkenhielm,
Thomas Ekstrand, Eskil Franck, Eva-Lotta Grantén, Carl-Henric Grenholm,
Cristina Grenholm, Ted Harris, Anders Jeffner, Normunds Kamergrauzis,
Janis Kreslins, Bo Larsson, Mattias Martinson, Elena Namli, Mats Svegfors,
Bengt Kristensson Uggla, Susanne Wigorts Yngvesson
PRIS 100 KRONOR I STORKYRKAN!
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Kallelse till medmänsklighet
Idag är livsval mer aktuellt än någonsin. Många vill ”göra skillnad”. Inte bara
en yngre generation ställer frågorna. Det är en livsstil i sig, där identitetsskapande görs till ett livslångt projekt i ett individualiserat samhälle. Att vilja leva sin
egen unika berättelse och själv skriva manus. Det handlar om mer än arbete och
yrkesroll. Det handlar om samhällsengagemang, livshållning och kanske en hållbar livsstil. Många söker inifrån sig själv efter riktning. Kallelsens inre sida har
betonats starkt. Den yttre kallelsen har inte betonats lika ofta. Den har uppfattas
vara ett underordnande under kyrkans och samhällets styre till lydnad och tjänst
enligt vissa regler. Men i tanken om yttre kallelser ryms andra aspekter, som
kan vara viktiga för att frigöra från individualiseringens utmattande krav på den
enskilda människan, och som ändå inte måste skapa underordning.
Yttre kallelse rymmer en lyhördhet för det sammanhang som människor står i till
vardags. Den har sin grund i synen att människor är skapade för att finnas vid
varandras sida och som medmänniskor delas liv, resurser och begåvningar för
varandras gemensamma bästa. Lyhördheten handlar om möten. Genom möten
kallas vi att förstå det egna livet i relation till andras liv. Där talas behov och även
den lyssnande kan göra sig hörd. Vi är ömsesidigt del i varandras berättelser, och
våra liv är så invävda i varandra, att tanken om att skriva sitt eget självständiga
manus inte är möjlig. Kallelse handlar om att vara och formas som människa
tillsammans, med och mitt ibland människor.
Det är genom att vara mötas och vara lyhörd, som människor erfar kallelse.
I möten. Inte alltid planerade, inte alltid önskade, ibland fyllda med längtan men
inte min egen. Just i mötet kan det hända att min livsmening uppstår. Många tror
kanske att till en kallelse hör extraordinära upplevelser som brinnande buskar
eller dånande gudsord. Så talar inte Martin Luther om det. Han talade om kallelse
i de vardagliga sysslorna, där vi finns till för varandra i det vanliga vi gör. En mer
lågmäld form för kallelse och mening. Men stark. Kanske är kallelse det mest
jordnära ordet i teologin. Det håller ihop det vardagliga livet med tro. Det håller
samman människor med varandra. Det ger en grund för mening och riktning i
livet. Det är ett kitt för ett hållbart samhälle, kanske vi säger idag. När vi möts,
kallade till medmänsklighet.

Cecilia Nahnfeldt, docent
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BERÖRING OCH ATT BLI BERÖRD:
EXISTENS OCH LÄRANDE
Grundkurs i kristen tro för vuxna
Om livsmening och djup mening:
Kierkegaards existentiella filosofi
Heaven in ordinary
Varför föddes den västerländska
konstmusiken just i kyrkan?
Bevingad musik
Teater: ett spel om påsken
Så här ber jag
En timmes daglig retreat
Tystnad i Domen
Morgonyoga
Ignatianska andliga övningar
En inre resa i franciskus anda
Seniorträffar med sopplunch
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grundkurs i kristen tro för vuxna
Nu är det dags för grundkurs i kristen tror för vuxna igen. Biskop Andreas Holmberg
döper eller konfirmerar dig gärna under påsknatten!
Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan
datum: Se nedan tid: 17.30–19.30, kvällarna avslutas med en enkel mässa
plats: Själakoret i Storkyrkan

23 januari

Vad betyder orden kristen och tro i Sverige år 2020?

30 januari
		
.
6 februari
		

Dop och nattvard – Svenska kyrkans två sakrament.
Vad gör dessa två till något mer än vackra ceremonier?

13 februari
		

Kyrkoåret – från vitt och rött till grönt.
Liturgi – gudstjänstens ordning.

20 februari
		

Bibeln – en skrift som kan brukas och missbrukas.
Varför behöver bibeltexten alltid tolkas?

5 mars		
		

Psalmer – vad skall man sjunga, och varför?
Psalmboken är en skatt som det gäller att upptäcka.

12 mars
		

Bön – att tala till Gud och att lyssna till Gud.
Vi provar på olika kristna traditioners sätt att be.

19 mars

Jesus – vem var han och vad ville han säga?

26 mars		

Påskens drama: skådespel i Storkyrkan med start kl 19.00.

5 april		

Palmsöndagens högmässa kl 11.00.

9 april		

Skärtorsdagsmässa med altarets avklädande kl 19.00.

Bibeln – en skrift med många författare.
Om bibelns 1000-åriga tillkomst och uppbyggnad.

11 april		
Biskop Andreas Holmberg döper och konfirmerar i Storkyrkan
		under påsknatten.

14
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om livsmening och djup mening:
kierkegaards existentiella filosofi
Har människan kapacitet att skapa livsmening? Om svaret är JA, hur fungerar
människans skaparkraft? Har människan kapacitet att överskrida sin skaparkraft
för att uppleva tillvarons djupdimension? Vilka steg kan en människa ta på vägen
mot djup mening och helhet?
Den danske filosofen och teologen Sören Kierkegaard har i sina böcker beskrivit
viktiga förutsättningar för att kunna uppleva mänsklig blomstring och helhet.
Hans tankar har påverkat filosofi, teologi och psykologi.
Föreläsare: Ted Harris, TD, FTO.
datum: Varannan torsdag fr o m 16 januari tid: 18.00–21.00
plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13, Gamla stan
anmälan: senast 12 januari: edward.harris@svenskakyrkan.se

Kursplan
16 januari: En kultur i förändring
30 januari:Subjektivitetsteori
13 februari: Det estetiska stadiet
27 februari: Det etiska stadiet
12 mars: Det religiösa stadiet
26 mars: Kierkegaards arv

”I förhållande till en evig salighet
och ett oändligt intresse i lidelse för
denna… är varje litet jota av vikt,
av oändlig vikt.”
sören kierkegaard i avslutande
ovetenskaplig efterskrift

heaven in ordinary: lent 2020
Cheerful early evening conversation for Lent, in the light of the Bible, tradition and
the way we live our lives today. All the sessions are in English. Just drop in. Coffee
on tap.
Led by Nick Howe, priest of the English Church.
dates: Mondays March 2–30 time: 18.00–19.30
place: Storkyrkan, Stockholm Cathedral

2 March: Dust
9 March: Dirt
16 March: Disease
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23 March: Despair
30 March: Death
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musiken:
två samtal om musikens hemligheter
Alla människor berörs av musik. Toner, rytmer påverkas av oss från moderlivet fram
till vår död.
värd: kristina ljunggren, domkyrkokaplan

varför föddes den västerländska konstmusiken just i kyrkan?
Ett samtal om konstmusikens väg från den medeltida kyrkans experimenterande
till dagens konserthusrepertoar.
Mattias Lundberg, folkbildare och musikprofessor vid Uppsala universitet,
Mattias Wager, domkyrkoorganist.
datum: Söndag 8 mars tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

bevingad musik
Är texten musikens piga eller tvärtom? Ett samtal om upplevelsen av psalmsång
och dess teologiska intryck och uttryck.
Per-Olof Nisser, TD, domprost em. och huvudredaktör Psalmernas väg 2014,
Mattias Wager, domkyrkoorganist.
datum: Söndag 19 april tid: 13.00–14.30
plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Gamla Stan

teater: ett spel om påsken
Centrum för kristen tradition är påsken med berättelsen om Jesus, en människa som föds,
lever och verkar bland människor. En kropp som berör, blir berörd, dör och uppstår.
I ”Ett spel om påsken” utforskar några skådespelare berättelsens budskap och innebörd.
datum och tid: Torsdag 26 mars 19.00, fredag 27 mars 18.00, lördag 28 mars
16.00 och 18.00 plats: Storkyrkan, högkoret
platsbokning: Mer information om bokning av biljetter, se hemsidan och/eller
kontakta sabina.koij@svenskakyrkan.se

16
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kontemplation:
att öva sig i stillhet och samtal med gud
så här ber jag
Ett samtal kring bön, dess funktion och struktur med företrädare för tre olika bönetraditioner.
20 april – Caroline Krook, biskop em. för Stockholms stift
4 maj – Madeleine Fredell, priorinna för dominikansystrarna i Stockholm
11 maj – Anders Arborelius, kardinal och biskop för Stockholms katolska stift
Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.
tid: 15.00–16.30

plats: Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13

en timmes daglig retreat
Under sex dagar i fastan, med start 29 februari, kan du bli en andlig pilgrim.
Du erbjuds en andlig följeslagare som dagligen ger dig bibeltexter att arbeta
med enligt en 500 år gammal metod. Samtalen är förlagda morgon eller kväll
så att du kan arbeta som vanligt. Varje dag inbjuds du att delta i Storkyrkans
gudstjänstliv. Ingen kostnad. Begränsat antal pilgrimer.
mer info och anmälan: ulf.lindgren@svenskakyrkan.se

tystnad i domen
värd: ulf lindgren, domkyrkokaplan

Människans djupaste längtan efter mening kräver ibland tystnad. Tal och ton kan
resa murar mellan människan och det outsägliga. Därför ges nu en möjlighet att vara
tyst i en mörklagd Storkyrka. Vi sitter framför silveraltaret under 30 minuter. Där
och då kan var och en söka det heliga på sitt sätt och lyssna efter Guds viskning.
datum: Måndagar 13 januari – 20 april

tid: 17.25–18.00

plats: Storkyrkan

morgonyoga: övningar för kroppen och själen
Tolv tisdagar yoga i Själakoret i Storkyrkan. Ta med dig egen yogamatta.
Ledare: Viktor Frih, styrketräningsinstruktör.
datum: Tisdagar 10 mars–26 maj tid: 06.45–08.00
plats: Själakoret, Storkyrkan. Ingång från södra sidan
anmälan: sabina.koij@svenskakyrkan.se senast 1 mars
katedralakademin våren 2020

kostnad: 1000 kronor
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ignatianska andliga övningar
Med hjälp av en bibeltext för du ett inre samtal med Gud. Dina livsfrågor får möta
Guds viskande svar. Detta är en 500 år gammal metod att meditera eller be där inga
förkunskaper krävs, mer än förmåga att sitta stilla i en timme och en längtan efter en
stunds samvaro med Gud.
Ledare: Ulf Lindgren, domkyrkokaplan.
datum: Torsdagar jämna veckor 9 januari – 30 april
tid: 16.00 (prick) –17.00 plats: Själakoret, Storkyrkan

en inre resa i franciskus anda
assisi 23–30 augusti
Den helige Franciskus (1182 – 1226) har spelat en betydelsefull roll i den kristna
andliga traditionen. Hans solsång och bön – Redskap för Guds frid – är välkända.
Oktober 1986 samlades världens religiösa ledare i Assisi för att be för fred. Denna
inre resa till Assisi vecka 35, 2020 (23–30 augusti) ger oss en möjlighet att lära
känna Franciskus och Klaras liv och anda.
Program
Söndag 23 augusti: Flyg och buss till Assisi
Måndag 24 augusti: San Rufino, Rocca Magiore
Tisdag 25 augusti: San Damiano, Klara Kyrka
Onsdag 26 augusti: La Verna
Torsdag 27 august: Eremitaget
Fredag 28 augusti: Franciskus basilika
Lördag 29 augusti: Portiunculan
Söndag 30 augusti: Buss och flyg till Stockholm

Varje dag finns det bestämda
tider för frukost, lunch,
middag, meditation (bön).

Ledare: Ted Harris, TD, FTO, edward.harris@svenskakyrkan.se, 070 632 56 35.
IngaLill Widegarn Andrén, pedagog, ingalill.andren@svenskakyrkan.se, 076 767 73 49.
datum: 23–30 augusti kostnad: 12 000 kronor anmälan: senast 30 april
till edward.harris@svenskakyrkan.se eller ingalill.andren@svenskakyrkan.se

Förberedelseträffar
Inför resan träffas vi tre gånger för samtal om Franciskus, Klara, andlighet och
praktiska frågor. Plats: Kornet, vid Söderledskyrkan, Lingvägen 149.
6 maj kl. 18.00–20.00: 1200-talets Assisi (Franciskus och Klara).
13 maj kl. 18.00–20.00: Franciskansk andlighet idag.
27 maj kl. 18.00–20.00: praktiska frågor inför resan.
I samarbete med Farsta församling
18
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seniorträffar med sopplunch:
en plats för gemenskap och reflektion
värdar: mikael halldin, diakon och kristina ljunggren, domkyrkokaplan
datum: Torsdagar

tid: 13.00

plats: Själagårdsgatan 13

soppa: 40 kronor

23 januari
Röster om musiken i S:t Jacobs kyrka. Linus Hammar berättar
		
om kyrkans rika musiktradition utifrån sin nyutkomna bok.
30 januari
Församlingens nya diakon Pernilla Landin, vem är hon?
6 februari
Finns Gud i franska ostar? Ulf Lindgren delar med sig av sina favoriter.
13 februari
Hjärnan är du. Beth von Schreeb, neurolog.
20 februari
Birgittastiftelsen och Sveriges första och största kulturmiljö		
vårdsprojekt. Fredrik Vahlquist berättar.
27 februari
Från Vasa till U137. Klas Helmerson berättar.
5 mars		
Utvandringen till Nordamerika. Torsten Augrell berättar
		
och visar bilder.
12 mars		
Eric Ferling, hovmusiker med dunkelt förflutet.
		
Presentation av Jan-Eje Ferling.
19 mars		
Mitt Jerusalem. Kerstin Kyhlberg Engvall låter oss se, dofta
		
och smaka på den Heliga staden.
26 mars		
Påskdrama i Storkyrkan. Vi ses i Storkyrkan, där enklare
		förtäring serveras. Obs! Ingen träff på Själagårdsgatan.
2 april		
Svensk musikvår med Hugo Alfvén i centrum.
		
Kristina Ljunggren och Michael Waldenby.
9 april		
Vad handlar judisk påsk om idag och vad handlade den
		
om vid Jesu tid? Ulf Lindgren.
16 april		
Skrot-Johan Björn Johansson sjunger och spelar allt från psalmer
		
till Taube, visa och blues.
23 april		
Sällsamma personer på Södermalm. Ett stycke Stockholmshistoria
		
underifrån. Eva Carlsson Werle återger historier från sin nya bok.
30 april		
Valborgsmässoafton, ingen träff.
7 maj		
Vårsånger med kören Lena röster under ledning av Lena Brodin.
14 maj		
Vardaga hemtjänst står för underhållningen och något gott till kaffet.
21maj		
Kristi Himmelsfärdsdag, ingen träff.
28 maj		
Utfärd. Resmål meddelas senare.
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kalendarium
JANUARI
23
26
30

Grundkurs i kristen tro för vuxna: Vad betyder orden kristen och tro?		
Filosofisk resonans: Att beröras av ägodelar				
Grundkurs i kristen tro för vuxna: dop och nattvard 			

sid 14
sid 8
sid 14

FEBRUARI
2
6
9
13
16
20

Filosofisk och teologisk analys: Kroppens roll i religionen - möjlighet eller gissel?
Grundkurs i kristen tro för vuxna: Bibeln – en skrift med många författare
Filosofisk resonans: Kärlek, beröring och olika samlevnadsformer 		
Grundkurs i kristen tro för vuxna: Kyrkoåret – från vitt och rött till grönt
Två radioröster: Närhet och ömsesidighet 				
Grundkurs i kristen tro för vuxna: Bibeln – en skrift som kan brukas och missbrukas

sid 6
sid 14
sid 8
sid 14
sid 10
sid 14

Heaven in ordinary – dust 					
Grundkurs i kristen tro för vuxna: Psalmer – vad skall man sjunga, och varför?
Musiken: Varför föddes den västerländska konstmusiken just i kyrkan?		
Heaven in ordinary – dirt					
Grundkurs i kristen tro för vuxna: Bön – att tala till Gud och att lyssna till Gud
Två radioröster: Våra hemligheter 					
Heaven in ordinary – disease					
Grundkurs i kristen tro för vuxna: Jesus – vem var han och vad ville han säga?
Filosofisk och teologisk analys: Att bli berörd är att vara sårbar		
Heaven in ordinary – despair					
Grundkurs i kristen tro för vuxna: Påskens drama: skådespel i Storkyrkan
Teater: ett spel om påsken					
Filosofisk och teologisk analys: Den helige Oscar Romeros utmaning		
Heaven in ordinary – death					

sid 15
sid 14
sid 16
sid 15
sid 14
sid 10
sid 15
sid 14
sid 6
sid 15
sid 14
sid 16
sid 7
sid 15

MARS
2
5
8
9
12
15
16
19
22
23
26
26-28
29
30

APRIL
19
20
26

Musiken: Bevingad musik					sid 16
Så här ber jag: Caroline Krook, biskop em. 				
sid 17
Filosofisk och teologisk analys: Kallelse att möta				
sid 7

MAJ
3
4
11
24

Filosofisk resonans: Artificiell intelligens och mänsklig beröring 		
Så här ber jag: Madeleine Fredell, priorinna				
Så här ber jag: Anders Arborelius, kardinal 				
Filosofisk och teologisk analys: Gud, ondskan och hoppet 			

sid 9
sid 17
sid 17
sid 7

...risken är större, men rädslan är mindre...
sara danius

Stockholms domkyrkoförsamling
Stortorget 1, Gamla stan,
Box 2122, 103 13 STOCKHOLM
20
stockholmsdomkyrkoforsamling.se
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