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Frambär
era liv

Fredag
18.00 VESPER
• Slottskapellet
19.00 FRAMBÄR ERA LIV
• Inledningsföredrag i Slottskapellet
per åkerlund, präst och förläggare
20.30 COMPLETORIUM
• Slottskapellet
21.30 KULTURRUM 1

isabella lundgren
Musikrotundan
Den mångfaldigt prisade jazzsångerskan
Isabella Lundgren (som också har sommar
pratat i P1) gästar Höstmötet för en ovan
ligt avskalad och intim konsert. Svenska
Dagbladets musikskribent Dan Backman
har beskrivit henne som en gudabenådad
sångerska med ett unikt allvar.

•

aho damar
Slottskapellet
Aho Damar från Norrköping tar med oss
på en orientalisk musikresa med sträng
instrumentet saz. På Höstmötet blir det
både egenskrivet material och syrisk-
ortodox musik. Aho Damar har en förkär
lek för det vemodiga.
•

filmrum: Sök och du ska finna
(sträcker sig över både Kulturrum i & ii)
• Kryptan
Filmaren Thomas Jackson har i denna film
bildsatt ett samtal mellan journalisten Eric
Schüldt och idéhistorikern Per Johansson.

Det sökande samtalet rör sig kring gränsen
mellan fantasi och verklighet, inre och
yttre världar och om skaparkraft. Efter
filmen finns det möjlighet att dröja sig
kvar i rummet och fördjupa samtalet med
Eric Schüldt.
22.30 KULTURRUM II

Nattljud med daniel westin stahre
Slottsrotundan
Stockholmsbaserade pianisten Daniel
Westin Stahre erbjuder en avrundning
på årets höstmötesfredag med vilsamma
instrumentala pianostycken i slottets
vackra rotunda med sin unika akustik. Det
är jazzigt, men även popmelodier och mer
vemodiga inslag tar plats i Daniel Westin
Stahres musik.
•

ida danling
Slottskapellet
Indiepopfolk-inspirerad singer/songwriter
från Linköpingstrakten lämnar få oberör
da då hon i sin musik gestaltar den spän
ning mellan ljus och brustenhet som vi alla
lever i. Det är kärnfulla texter präglade av
ett hoppfullt vemod, men de lekfulla insla
gen finns också där. Sammantaget blir det
en stark och stämningsfull upplevelse.

•

Lördag
06.00 LAUDES
• Slottskapellet
07.30– FRUKOST
08.30 (för övernattande på Bjärka-Säby)
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SPÅR I:
KALLELSE OCH KARRIÄR
• Biblioteket

09.00 VI BARA LYDER. OM ARBETET
I VÅR TID
roland paulsen, författare och debattör
10.00 FIKA
11.00

ARBETET SOM GÅVA OCH UPPGIFT:
OM ARBETETS SPIRITUALITET
OCH MÄNNISKANS HELGELSE.
fader jorge de salas, präst och
biskopsvikarie i den Katolska kyrkan

12.00 MIDDAGSBÖN
• Slottskapellet
12.45– LUNCH
13.15

14.00 GUDS RIKE FINNS INOM ER – MEN
VEM TAR HAND OM SOPORNA?
britta hermansson, förkunnare och
författare
15.00 FIKA

16.00 SAMTAL
roland paulsen, jorge de salas
och britta hermansson samtalar under
ledning av maria ledstam
17.50– KVÄLLSMAT
18.25

SPÅR II.
DEN HELIGA FAMILJEN:
OM FÖRÄLDRASKAP
• Vasarummet

09.00 FÖRÄLDRASKAP OCH FOSTRAN
I EN MODERLÖS TID
lovisa bergdahl, pedagog och skribent

10.00 FIKA

11.00 ANDLIGA RÅD TILL FÖRÄLDRAR
per åkerlund, präst och förläggare
12.00 MIDDAGSBÖN
• Slottskapellet
13.15– LUNCH
13.45

14.00 ATT FÖRMEDLA LIV:
OM BIOLOGISKT OCH ANDLIGT
FÖRÄLDRASKAP
liselotte j andersson,
pastor och författare
15.00 FIKA

16.00 SAMTAL
lovisa bergdahl, liselotte j
andersson och per åkerlund samtalar
under ledning av jonas eveborn.
18.25– KVÄLLSMAT
19.00

SPÅR III:
ATT MÖTAS: SAMTAL MELLAN
FILTERBUBBLORNA
• Slottskapellet

09.00 KAN VI MÖTAS UTAN VÅLD?
OM BEHOVET AV POSTSEKULÄR
KOMPETENS
morten sager, vetenskapsteoretiker
och pastor

10.00 FIKA

11.00 VART TOG SANNINGEN VÄGEN?
OM DET MODERNA SÖKANDET
EFTER NÅGOT GEMENSAMT
christer sturmark, förläggare, förfat
tare och ordförande för Humanisterna

12.00 MIDDAGSBÖN
• Slottskapellet
12.15– LUNCH
12.45
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14.00 ”DEN TREDJE SIDAN PÅ VÅRA
NÖTTA GRAMMOFONSKIVOR”.
OM DET KONTEMPLATIVA
LYSSNANDET
eva cronsioe, präst och författare
15.00 FIKA

16.00 SAMTAL
morten sager, christer sturmark
och eva cronsioe samtalar under
ledning av joel halldorf
17.10– KVÄLLSMAT
17.50
19.30 LOVSÅNGS- OCH
FÖRBÖNSGUDSTJÄNST
• Vist kyrka
22.30 KULTURRUM III

frö

Slottsrotundan
Bakom artistnamnet frö döljer sig
Paulina Fröling. Med sin fantastiska och
karaktäristiska röst och förmåga att skriva
poplåtar som både känns urstarka och
sköra på samma gång ser vi fram emot att
lyssna till ett mer avskalat set. Förra året
tog hon Höstmötet med storm med sin
spelning och vi är glada över att i år att
hälsa henne välkommen tillbaka.

•

nils lundkvist & wilhelm
Kryptan
Nils Lundkvist är poet och textredaktör
för konstmagasinet Cre. Tillsammans med

•

ljudkonstnären Wilhelm ger han här en
ljud-och-ord-föreställning som befolkas
av nattvandrare, ensamma pensionärer,
älsklingar och beats.
text & musik med eric schüldt
Vasarummet
Radioprofilen Eric Schüldt har gjort sig
känd som en insiktsfull uttolkare av musik,
skönhet och andlighet. Här tar han oss
med på en färd mot tillvarons centrum
genom klassisk och samtida musik. Ett
avsnitt av P2:s Text & Musik, speciellt för
Pilgrims Höstmöte.

•

Söndag
08.00 MÄSSA
• Slottskapellet
09.30 KYRKFRUKOST
11.30 EFTERVÄRME MED
MARTIN LÖNNEBO
• Slottskapellet

Anmälan till Höstmötet görs på hemsidan:
tidskriftenpilgrim.se

Kostnad: 880 kr (Efter 1/8 980 kr) Inkluderar
föredrag, konserter, måltider och fika.
Boende, alltifrån enkelrum till sovsal, bokas på
info@tidskriftenpilgrim.se. Tel 013 44025.
Vill du samåka med någon till Bjärka-Säby?
Besök evenemangets facebook-sida och diskutera
med andra höstmötesdeltagare!

