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 Fredag 13/4
16.00 REGISTRERING 

• Västerkyrkan

17.00  UPPVÄRMARE: Läsarpodd-samtal  
med joel halldorf och patrik hagman
• Västerkyrkan

18.30  VESPER
• Klosterkyrkan

19.00  INLEDNINGSFÖREDRAG  
med peter halldorf:  

”Alla är vi ett i Kristus Jesus” 
• Klosterkyrkan

20.15  COMPLETORIUM 
• Klosterkyrkan

22.00  KULTURRUM

 I. MAGNUS GRENSTEDT + IVAR 
HEDÉN JUDT • Västerkyrkan
Kompositören och ljudkonstnären 
 magnus grenstedt skapar ambienta och 
meditativa beats genom rullbandspelare 
och kassettband. Hans musik byggs som 
detaljrika kollage där slutbilden är vacker 
men inte utan repor och smuts. Trum-
petaren ivar hedén-judts klanger är 
sprungna ur jazzen och folkmusiken som 
ger liv och rymd till musiken.

 II. ETEMAD • Klosterkyrkan
Etemad betyder innerlighet på urdu. Ett 
ord som säger allt om vad Malmöduon 
emma wredberg och allan suleman 
vill uttrycka med sin musik. Sångerna är 
böner och etemad är utgångspunkten. Bö-

nerna framförs på urdu, svenska, hebreiska 
och engelska. Akustiskt, inlevelsefullt och 
vackert. Två röster, två kulturer och en Gud.

 Lördag 14/4
8.30  LAUDES 

• Västerkyrkan

SPÅR I: INTE LÄNGRE JUDE ELLER GREK 
• Västerkyrkan, Änglagård

9.00  Att leva i Europa efter Hitler 
joakim zander är författare som har 
publicerats i över 30 länder. Under tio år 
var han verksam i Bryssel vid flera eu- 
institutioner och har doktorerat i juridik 
vid universitetet i Maastricht.

10.00  FIKA

11.00  PILGRIM OCH FRÄMLINGAR:  
Bibelreflektion om Guds rike och 
tillhörighet 
maria küchen är författare, poet och 
kulturjournalist. 

12.00 MIDDAGSBÖN

12.30  LUNCH

14.00  ATT LEVA I GUDS RIKE:  
strategier i en nationalistisk värld 
joel halldorf är docent i kyrkohisto-
ria, medarbetare på Expressen kultur och 
ledaskribent på tidningen Dagen.

15.00  FIKA

16.00  SAMTAL mellan joachim zander, 
 maria küchen och joel halldorf.



2SPÅR II: INTE LÄNGRE MAN ELLER 
 KVINNA 
• Västerkyrkan, kyrksalen

9.00  MANLIGHETENS KRIS: Om manlig 
destruktivitet och hoppet om en 
upprättad mänsklighet 
patrik hagman är teolog och författare, 
verksam vid Åbo Akademi. Hans senaste 
bok är Sorgens gåva är en vidgad blick. 

10.00  FIKA

11.00  ATT LEVA I KROPPEN MED GUD, 
inspirerad av bibelordet och riten.
lena sjöstrand är teol. dr och domkyrko-
kaplan i Lunds domkyrka.

12.00  MIDDAGSBÖN

12.30  LUNCH

14.00  ”MAN OCH KVINNA – MEN HUR?” 
lovisa bergdahl är forskare och lärare 
i pedagogik vid Södertörns Högskola och 
medarbetare i tidskriften Signum.

15.00  FIKA

16.00  SAMTAL mellan patrik hagman,  
lena sjöstrand och lovisa bergdahl.

18.00  EKUMENISK VESPER
• i Domkyrkan

19.00  MIDDAG
• på Domkyrkoplatsen

20.00  LOVSÅNGS- OCH  
FÖRBÖNSGUDSTJÄNST 
• Klosterkyrkan

22.00  KULTURRUM

 I. 1921 
• Klosterkyrkan
Nya duon 1921 är david åhlén, sång och 
andreas eklöf, elektronik och synth som 
tillsammans skapar en slags elektronisk 
kammarmusik. Debutalbumet ”In my 
veins” släpptes 24 november. ”Ett sällsamt 
flimrande andrum mellan electronica, 
kammarpop och Arvo Pärts religiösa mini-
malism.” dn.

 II. DOUBLE MOON MIRAGE
• Västerkyrkan
Double Moon Mirage är en duo bestående 
av det äkta paret henriette och niko-
laj paakjær. Låtarna bygger på melodiös 
stämsång, sprungna ur ett stämningsfullt 
textuniversum. Köpenhamnsduon som har 
bakgrund i band som Hymns from Nine-
veh, Kites & Komets och Mechanical Bird, 
arbetar för närvarande på att färdigställa 
sitt debutalbum. 

 Söndag 15/4
9.30  MÄSSA 

• Klosterkyrkan

11.00  BRUNCH 
• vid Klosterkyrkan

12.00  EFTERVÄRME 
med samuel rubenson 
• Klosterkyrkan



Var kan jag bo?

Varje deltagare ansvarar för sitt eget boende. 
Kanske känner du någon i Lund som du kan 
bo hos. Det finns goda förbindelser till Lund 
från andra delar av Skåne. Vårmötet hålls på 
promenadavstånd från järnvägsstationen.

Rum med frukost erbjuds till bra priser  
bland annat på följande platser: Winstrup 
hostel (www.winstruphostel.se), Hotell Lundia 
(www.lundia.se).

Vårmötet 2018 i Lund görs tillsammans  
med studieförbunden Bilda  
och Sensus. 

Vem kommer till Vårmötet i Lund?

Pilgrims Vårmöte i Lund hålls första gången 
i år 2018 och är en ekumenisk mötesplats för 
fördjupning och samtal. I samverkan mellan 
kyrkor i Lund och tidskriften Pilgrim skapas 
en mötesplats mellan det gudomliga och det 
mänskliga som riktar sig särskilt mot unga 
vuxna och studenter.

Vad kostar det att delta?

Kostnaden för deltagandet i Vårmötet är 600:-. 
Avgiften ger tillgång till hela programmet och 
samtliga måltider (lunch, kvällsmat, fika och 
brunch). Avgiften betalas i samband med att 
bekräftelse erhålls.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan görs via:  
www.tidskriftenpilgrim.se

Vid frågor:  
e-post pilgrimsvarmote@vasterkyrkan.nu,  
tel 0793-353743 


