
–en plats för andlig fördjupning

PILGRIMSCENTRUM 
LIBERIET



Välkommen      till Liberiet!
På Tacksägelsedagen, den 13 okto-
ber, återinvigs Pilgrimscentrum Libe-
riet efter att ha varit stängt för reno-
vering. 

Liberiet har länge varit en rastplats 
och ett ”andrum”, en plats för möten 
och samtal, meditation, bön och and-
lig fördjupning – och sedan pilgrims-
vägen Skåne Blekinge invigdes 2009 
också en samlingspunkt för pilgrimer. 
Vår bön är att det ska förbli så långt 
in i framtiden. 

Efter högmässan den 13 oktober 
samlas vi utanför Liberiet för att 
be om Guds välsignelse över hu-
set, de människor som kommer 
att vistas där och den verksam-
het som kommer att bedrivas där.

Vi bär in ett brinnande ljus: Det står 
för Andens kraft, Gudsmötet och bö-
nen. Allt som sker i detta hus syftar till 
andlig fördjupning, till ökad öppenhet 
för Guds nåd och vilja. 

Huset ska stå som en symbol för Guds 
gästfrihet, generositet och gränslösa 
kärlek. 

Vi bär in en sten från en helig plats: Den 
står för Skaparens närvaro och stän-
digt pågående verksamhet i världen. 

Gud är inte frånvarande, utan när-
varande. De heliga platserna påmin-
ner om det; att Gud griper in i livet.

Detta hus är en plats som är för-
bunden med världens heliga platser. 



Välkommen      till Liberiet!
Stenen är också en symbol för den 
kristna gemenskapen, de levande 
stenarna, som tillsammans finner sin 
gemenskap i Kristus. 

Slutligen bär vi in en ikon. Ikonen fö-
reställer Kristi himmelsfärd.  Den står 
i dialog med domkyrkoabsidens mo-
saik av Kristi återkomst. Det yttersta  
målet för varje liv, varje pilgrimsresa, 
är det himmelska. Kristus går före 
oss, och kommer tillbaka för att föra 
oss dit där han är. 

Gud är vårt ursprung och vårt mål. 
Ikonerna bär vittnesbörd om detta 
liksom bibelns texter. 
Samtalet som utgår från mötet 
med Gud i bibeltexterna utgör ock-
så en grund för det som sker här. 

Liberiet är en plats som vi hoppas att 
många ska hitta till. 

Vi vill skapa ett sammanhang som 
kan ge näring och växt åt oss alla, en 
plats som berikar livet i hela vårt stift. 

Verksamheten som bedrivs här sker 
i samarbete med församlingar längs 
Pilgrimsvägen och i Lunds stift, till-
sammans med Killans bönegemen-
skap, med pilgrimsrörelsen i och ut-
anför landets gränser, och med olika 
grupper, organisationer och fören-
ingar. 

Vi hoppas också att Liberiet skall få 
vara en plats för många goda eku-
meniska möten.



Pilgrimscentrum Liberiet är en mö-
tesplats för pilgrimer. Den pilgrim 
som besöker Lunds domkyrka ska här 
finna en plats att vila sig och hämta 
kraft, och kanske lite hjälp på vägen.

Liberiet kommer att vara ett skylt-
fönster för Pilgrimsvägen Skåne Ble-
kinge. 
 
Vårt mål är att Pilgrimscentrum ock-
så ska fungera som ett nav för ar-

betet med Pilgrimsvandringar i stiftet 
som kan erbjuda inspiration, fördjup-
ning och nätverk.

Här kommer att erbjudas pilgrims-
kurser för församlingar och pilgrims-
ledarutbildningar.

Föredrag och samtal kring pilgrims-
vandring kommer också att erbjudas, 
och förstås ska det finnas ett ut-
bud av längre och korta vandringar.

En mötesplats för pilgrimer



Vandringar och grupper
Runt domkyrkan erbjuds vandringar, 
både sådana som är öppna för alla 
och sådana som  arrangeras för för-
bokade grupper. 

Vi har olika färdiga program för barn, 
unga och olika vuxna grupper. Vi kan 
också anpassa program för olika be-
hov, t ex en personalgrupp, en kon-
firmandgrupp, utländska besökare, 
osv. 

För den som vill ordna en dag i Lund 
finns det möjlighet att erbjuda pro-
gram med guidad tur i domkyrkan,  
vandring i staden, undervisning, la-
byrintvandring, eller andra inslag.  

Några fasta vandringar i och kring 
domkyrkan är:

• Labyrintvandring
En kort meditativ vandring genom la-
byrinten utanför Pilgrimscentrum Libe-
riet.

• Heliga platser i Lund
En vandring till platserna för de många 
kyrkor som en gång låg innanför vallar-
na i det medeltida Lund.

• Livsmodets väg
En vandring utifrån begreppet existen-
tiell hälsa och med pilgrimens nyckelord. 

•Klimatvandring
En vandring som inspirerar till att reflek-
tera över vad vi kan göra för klimatet. 

• Vandring i botaniska trädgården
Vandring genom bibelns och växternas 
rike. Främst under den varma årstiden.



Livsmodets väg är ett sätt att i pil-
grimsvandringens form söka Livs-
mod, mod att leva.

Livsmodets väg är en stadsnära pil-
grimsstig, framtagen i samarbete 
med kommunen och riksförbundet 
Hjärtlung.

Planen är att med tiden erbjuda re-
gelbundna träffar, med samtal och

vandring, med fokus på andlig hälsa 
och återhämtning. Vi hoppas kunna 
arbeta tillsammans med många ak-
törer, som arbetar med liknande eller 
överlappande frågor, t ex olika pro-
jekt inom sjukvård, rehabilitering, ar-
betsträning, psykisk hälsa, etc. 

Det är också en önskan att projektet 
ska inspirera till liknande projekt i an-
dra kommuner.

Livsmodets väg



Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom 
alla de stora mystika traditionerna.

Sökande efter den inre enkelheten 
tillhör vår natur som människor.

På Liberiet, denna speciella plats vid 
Domkyrkan, finns ett rum för just 
detta. För den som vill, i all enkelhet.

Måndagar 12.30 – 13.30
Torsdagar 17-18
Fredagar 6.55-7.55
Fredagar 8.45-9.45

Obligatorisk introduktion ges efter 
överenskommelse måndagar 12.15 
eller torsdagar 16.30.

Nyfiken 
på 

bön?
Är du nyfiken på hur man ber? 
Eller har du bett hela ditt liv men 
tappat riktningen? Kanske har du 
aldrig vågat testa, eller riktigt för-
stått vad det ska tjäna till? 

Välkommen att utforska och för-
djupa vad bön är genom att delta 
i ”The Prayer Pack.” 

Med våra olika sinnen, och med 
utgångspunkt i våra egna liv, får vi 
närma oss olika sätt att be. 

Under hösten träffas vi fyra gång-
er i Klosterkyrkan. Du kan delta 
vid ett eller flera tillfällen.

Datum: 
17 sept, 15 okt, 12 nov och 
10 dec

Tid: 
19.00 – 20.30

Plats: 
Klosterkyrkan

Kontakt:
Heidi Lövstrand och Josefina 
Solberg

Tyst meditation

En dag med andlig fördjupning för en 
liten grupp på Killans bönegård, på 
Liberiet i Lund eller i församlingen. 

Vi använder oss av Prayer Pack, red-
skap för bön sammanställda av Su-
sanne Carlsson, Diocese of Roches-
ter i England. 

För mer information om tider och 
dagar mejla Anna Alebo, stiftsadjunkt 
för andlig vägledning: 

anna.alebo@svenskakyrkan.se 

eller 

killan@telia.com

Att smaka tingen inifrån



Därför bjuder vi in till samtal om psal-
taren under hösten 2019 och våren 
2020.
Vi samtalar 17-17.45 i nedre salen 
på Liberiet.

Fastesamtal
Under fastan samlas vi för samtal ut-
ifrån pilgrimens nyckelord: –frihet, 
enkelhet, tystnad, bekymmerslös-
het, långsamhet, andlighet och de-
lande. 

Bibelsamtal i klosterkyrkan
Vi träffas i Klosterkyrkan och läser en 
text ur Bibeln med inspiration från 
metoden Lectio Divina. 

Vi läser texten flera gånger och lyss-
nar efter om något talar till oss. Det 
brukar leda till intressanta samtal om 
såväl vardagsliv som tro. Välkommen 
att vara med vid ett eller flera tillfäl-
len.

Datum: 25 sept, 2 okt, 30 okt och 
13 nov
Tid: 18.30-20.00
Plats: Klosterkyrkan
Kontakt: Heidi Lövstrand

Samtal med utgångspunkt i bibeln
Vi erbjuder många olika möjligheter 
till samtal utifrån bibeln. 

Bibelsamtal
I samband med Pilgrimsbönen som vi 
ber i Kryptan klockan nio varje mor-
gon onsdag till fredag erbjuds ett kort 
bibelsamtal. Det börjar när bönen är 
slut, omkring 9.20 och slutar 9.50.

Vi utgår från egna erfarenheter och 
delar liv – med utgångspunkt i det 
som texten väcker hos oss. 

Efter samtalet kan den som vill 
och hinner stanna ta en kopp 
kaffe och fortsätta samvaron. 

Psaltaren
Samtal om psaltaren är en outtöm-
lig skatt att samlas kring och att ösa 
ur. Psaltaren är bibelns egen bön och 
psalmbok. 

Det är en tidlös bönens skola för alla 
kristna – liksom för vår judiska sys-
kon. Jesus refererar själv till psal-
taren – och för kristna finns Kristus 
närvarande överallt i dess texter. 

I kyrkans tidebönstradition och 
vår psalmbok utgör psaltaren med 
dess andlighet och poetiska bild-
språk  den viktigatse inspirationen.



Andlig vägledning i ignatiansk anda
Andlig vägledning innebär regelbund-
na samtal med en vägledare, där du 
avsätter tid för att be, meditera och 
reflektera över bibeltexter och öv-
ningar hemma.

Killans kaplan är samordnare för väg-
ledare i ignatiansk anda i Lunds stift. 
Arbetet sker i samarbete med eku-
meniska Föreningen Kompass, 
www.foreningenkompass.se

Närmare...
Närmare är en ettårig erfarenhetsba-
serad kurs i kristen spiritualitet. Kur-
sen erbjuder både ett utforskande av 
och ger erfarenhet av kristen spiritu-
alitet.
 
Du behöver vara närvarande vid alla 
tillfällena och du kommer att upp-
muntras att använda vad du lärt dig 
mellan mötena. 

Plats: Liberiet vid Lunds domkyrka
Tid: Lördagar kl 10.30-15.00
Kostnad: Självkostnadspris

Deltagarna kommer att:
• utforska och utveckla sin egen re-
lation med Gud

• prova nya sätt att be

• lära sig om olika typer av kristen 
spiritualitet

• utforska andlig urskiljning och att 
ta beslut 

Anmälan och mer information: 
Anna Alebo



pilgrimskatekumenatet kan du också 
förnya ditt dop och bekräfta din vilja 
att leva som kristen. 

Medvandrarskapet
Många ger uttryck för en längtan att 
få samtala om hur vi kan leva ett kris-
tet liv, mitt i världen och i gemenskap 
med andra kristna. 

Vill du tala om det som på djupet mo-
tiverar dig att engagera dig i försam-
lingslivet, det som får dig att se ditt 
liv tillsammans med arbetskamrater, 
vänner, familj som ett liv i lärjunga-
skap – då är medvandrarskapet ett 
sammanhang för dig. 

Vi tror att vi kan lära av varandras 
erfarenheter, längtor och visioner om 
kyrkan och det kristna livet.

Medvandrarskapet vänder sig till alla 
som är eller vill vara ideella i kyrkan. 
Vi samlas kring fem teman: Med-
vandrare, bedja, lära, tjäna och vittna. 
De utgår från kyrkans grundläggande 
uppgift.

Vill du veta mer?
Kontakta pilgrimscentrum Lund 
/ Liberiet. Vi börjar med en ny 
grupp vartannat år, men det 
går att anmäla sig året om.

Medvandrarskapet och Pilgrimskat-
ekumenatet är ett samarbete mellan 
Pilgrimscentrum Lund, Sankt Peters 
klosters församling och SENSUS.

Nätverk för andlig fördjupning i 
Lunds stift
Liberiet och Killans bönegård är mö-
tesplatser för Nätverket för andlig 
fördjupning med fokus bön, reträtt 
och andlig vägledning. 

Nätverket är till för anställda och fri-
villiga medarbetare i stiftets försam-
lingar som på olika sätt arbetar med, 
eller vill arbeta med, denna typ av 
andlig fördjupning. 

Nätverket träffas fyra gånger per år.

Bibelmeditation i Övre salen
8.30-10 måndagar jämna veckor.

För medlemmar i Nätverket för and-
lig fördjupning i Lunds stift.

Pilgrimskatekumenat
Pilgrimskatekumenatet i Lunds stift 
är en möjlighet för dig som vill för-
djupa din kristna tro. 

I samtal, vandring, bön och tystnad 
tar vi oss under nio månader genom 
en del av det landskap som är den 
kristna tron. 

Vägmärken på vägen är orden: väl-
komnande, sökande, kallelse, helan-
de, bekräftelse, tro och sändning.

Alla är välkomna! Pilgrimskatekume-
natet erbjuder dig en möjlighet att 
döpas eller konfirmeras, men genom



MÅNDAG
8.00 – Laudes, Domkyrkan

8.45-10.00 – (jämn vecka) Bibel-
meditation, övre salen

12.00 – Middagsmässa, Domkyrkan

12.00-13.30 – Kristen djupmedi-
tation, övre salen

14.00-17.00 – (jämn vecka) Väg-
ledning, övre salen

TISDAG
8.00 – Morgonmässa, domkyrkan

12.00 – Middagsbön, domkyrkan

ONSDAG
8.00 – Morgonmässa, Domkyrkan

9.00 – Pilgrimsbön, Domkyrkans 

krypta

9.20-9.50 – Bibelsamtal, nedre sa-

len

10.00-12.00 – PC öppet, nedre sa-

len

12.00 – Middagsbön, domkyrkan

17.00-17.50 – Samtal om psalta-
ren – nedre salen

pågår under hösten t o m fastans inträ-

de.

Därefter ist fastesamtal i klosterkyrkan 

på tisdagar under fastan.

18.00 – Vesper, Domkyrkans krypta

18.30 – Kvällsmässa, Domkyrkan

TORSDAG
8.00 – Laudes, Domkyrkan
9.20-9.50 Bibelsamtal, nedre salen
10.00-12.00 PC öppet
12.00 – Middagsmässa, Domkyrkan
17.00-18.00 Kristen djupmedita-
tion, övre salen
18.30 – Taizémässa, Domkyrkans 
krypta 

FREDAG
6.55-7.55 Kristen djupmeditation, 
övre salen
8.00 – Morgonmässa, Domkyrkan
8.45-9.45 Kristen djupmeditation, 
övre salen
9.00 – Pilgrimsbön, Domkyrkans 
krypta
9.20-9.50 Bibelsamtal, nedre salen
10.00-12.00 PC öppet, nedre salen
Dygnsreträtter fredag-lördag 17.00-
17.00, 15-16/11, 20-21/3, 6-7/3

LÖRDAG
10.00 – Orgelkonsert, Domkyrkan
Gruppverksamheter i huset – Closer, 
pilgrimskatekumenat, medvandrarskap, 
dygnsreträtter, nätverk för andlig för-
djupning, pilgrimskonfirmander mm.

SÖNDAG
11.00 – Högmässa, Domkyrkan
17.00 – Holy Communion Service – 
Domkyrkan

Dygnsrytm på Liberiet - kalendarium



Kontakt
Magnus Malmgren
Pilgrimscentrum Liberiet, Lunds Domkyrka
e-post: magnus.malmgren@svenskakyrkan.se
Telefon: 046-71 87 64

Anna Alebo
Andlig vägledning och Killans bönegemenskap.
e-post: anna.alebo@svenskakyrkan.se
Telefon: 046-15 55 26

Heidi Lövstrand
Klosterkyrkan
e-post: heidi.lovstrand@svenskakyrkan.se 
Telefon: 046-71 88 32

lunds domkyrka


