
program 

Fredag 18 augusti
17.00 Incheckning

 Utställningen Lilla himlen

18.00 Inledningsmöte

19.00 Middag

20.15 Munken som vågade protestera

Lördag 19 augusti
09.30 Bön med Frälsarkransen

10.00 Kaffe

10.15  Seminarier:  
Rolf Nordblom, Esbjörn Hagberg

11.45 Paus

12.00 Vandringsandakt

12.30 Lunch

14.00  Seminarier:  
Stina Fallberg Sundmark, Erik Tilling

15.30 Kaffe

16.00  Seminarier:  
Inga-May Petersson, Peter Halldorf

17.30 Paus

18.00 Konsert med Erik Tilling Trio

19.30 Middag

Söndag 20 augusti
08.30 Mässa

09.00 Panelsamtal: Visa mig, Herre, din väg

10.00 Kaffe

11.00  Högmässa med predikan  
av Peter Halldorf

Om andlig fördjupning 
uppsala 18–20 augusti

anmälan 
Görs på www.katedraldagar.se
Antalet deltagare är begränsat till 100 st.

kostnad
600 kr vid anmälan senast 31/5, därefter 800 kr 
vid anmälan senast 30/6.

måltider
Alla måltider samt kaffe ingår i anmälnings-
avgiften. Maten är genomgående vegetarisk, 
övriga kostönskemål lämnas vid anmälan. 

boende
Förslag på hotell finns på  
www.katedraldagar.se

mer information
uppsala.domkyrko@svenskakyrkan.se eller 
jonas.lindberg@svenskakyrkan.se

Katedraldagarna arrangeras av Uppsala 
 domkyrkoförsamling och Sensus  
studieförbund med stöd av Johan Meijers  
fond genom ärkebiskop Antje Jackelén.

www.katedraldagar.se

2017



seminarier

Peter Halldorf

Hjärtats bön
Den andliga traditionen talar om oral bön, men-
tal bön och kordial bön. Det börjar med läpparna 
för att så småningom nå hjärtat. På denna resa är 
den helige Ande vägvisaren. Därför kallas hjärtats 
bön också för ”Andens 
bön” eller ”bön i Anden”. 
Allt syftar till att bönen 
ska bli en dimension som 
är närvarande i allt vi gör, 
inte bara en aktivitet vi 
ägnar oss åt på vissa tider 
och platser. Peter Halldorf 
är pastor, författare och 
redaktör för tidskriften 
Pilgrim.

Esbjörn Hagberg

Själavård vid köksbordet
Vi behöver varandra. Det blir särskilt tydligt 
när livet gör oss illa. Esbjörn Hagberg är biskop 

emeritus, har varit rektor 
och lärare i själavård och 
har skrivit böckerna På tal 
om livet ( ärkebiskopens 
fastebok 2017) och 
Själavård vid köksbordet. 
Han påminner här om hur 
vi som medmänniskor kan 
finnas till för varandra 
genom närvaro och goda 
samtal.

Inga-May Petersson

Att möta sig själv och Gud innanför 
murarna
Inga-May Petersson är 
diakon på Norrtäljeanstal-
ten och andlig vägledare 
på retreatverksamheten på 
Kumlaanstalten. Innanför 
betongmuren och taggtrå-
den har hon mött en inre 
frihet hos många som vi 
på utsidan ofta har svårt 
att hålla aktuell när vi 
 rusar fram i vår vardag 
och ibland möter osynliga murar. Hur kan vi för-
stå att tidsperspektivet och mötet med Gud ser så 
olika ut, beroende på vilken sida om muren vi är? 

Erik Tilling

Tillbedjan – om Guds trofasthet 
trots livets 
ojämnheter 
Erik Tilling är gitarrist 
och låtskrivare med hittills 
nio utgivna album och 
är bland annat känd för 
sången S:t Patricks bön. 
Han berättar om sin livs-
resa och sina tankar om 

tillbedjan från Kyrie till Gloria, med inspiration 
från Psaltaren. Han lyfter fram tron på att Gud 
är med även i det svåra och visar hur Psaltarens 
klagopsalmer övergår i tacksamhet och att vägen 
dit går genom ärlighet inför Gud.

Stina Fallberg Sundmark

Kroppslighetens 
och sinnenas 
återkomst
I medeltida katolsk tradi-
tion gavs kroppsligheten 
och sinnena stort  utrymme 
i fromhetslivet. I och med 
reformationen sattes fokus 
på hörandet. Vår tid präg-
las av kroppslighetens och 
sinnenas återkomst i gudstjänst och fromhetsliv, 
till exempel genom ljuständning, pilgrimsvand-
ringar och olika former av böneredskap. Hur på-
verkar det vårt gudstjänst- och fromhetsliv? Stina 
Fallberg Sundmark är konstvetare och lektor i 
kyrko- och missionsstudier vid Uppsala univer-
sitet samt författare till ett flertal böcker.

Rolf Nordblom

Att ana Andens 
vind utan regler
Rolf Nordblom är psyki-
atriker, tidigare direktor 
på Samariterhemmets 
sjukhus och författare till 
boken Fullkomlighetens 
brister. Här berättar han 
om fyra händelser, där 
han tycker sig ana Guds 
andes närvaro: bland personalen på en psykia-
trisk klinik, under en god middag med samtal om 
bibliska och profana texter, i en hastigt tillkom-
men predikan utifrån havet och i irritationen över 
en helg på Åh stiftsgård.  

Visa mig, Herre, din väg. Under en helg 
i augusti finns det möjlighet att ge dig 
själv tid till andlig fördjupning i och kring 
 Uppsala domkyrka. I seminarier, guds-
tjänster och andakter lyfts bönen och 
olika kristna traditioner fram som vägar till 
inre mognad. Välkommen att vara med – 
du också!
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