
BOKDAG  

Til l s töd för  

k limatkrisens of f er 

 

Kl o s terky rkan  Lu nd 

15 jan 10—16 

Samarbete mellan Pilgrimscentrum,  

Lunds domkyrkoförsamling,  

S:t Peters klosters församling, 

ACT Svenska kyrkan, SENSUS och medverkande. 

www.pilgrimsvagen.se 
Info på Domkyrkoforum  

och Liberiet 
Biljetter säljes på  

Arkens bokhandel 200 kr 

En del av hållbarhetsveckan i Lund 2022 

Se mer: www.hallbarhet.lu.se/hallbarhetsveckan 



Gunnel Carlson 
Trädgårdsjournalist och författare, upp-
vuxen på en plantskola i Blekinge, sedan 
35 år bosatt i Arlöv.  

Maria Küchen 
Lundabo, författare och kritiker. Hennes 
senaste bok, "Jord och gudar" behandlar 
vårt förflutna och vår framtid ur jordens, 
myllans, perspektiv. 

Lotte Möller 
Kulturskribent och journalist. Författare 
till klassiker som Trädgårdens  
natur, Tankar om trädgården och Citron. 
Senaste boken är Bin och människor.  

Alexandra Nikoleris 
Universitetslektor i miljö- och energi-
system och initiativtagare till en tvär-
vetenskaplig bokcirkel där klimatkrisen 
diskuteras utifrån skönlitteraturen.   

Talare 

Kortare presentationer 

Klimat och hållbarhetsfrågor i barn och ungdomslitteratur 
En presentation av barn och ungdomsböcker som tar upp ämnen kring 
klimat– och hållbarhetsfrågor. Med barn– och ungdomsbibliotekarie 
Maria Svensson, Bjärreds bibliotek.  



Ord och musik—Jag har ett frimärke i  
pannan. Sånger om tro och livets mening, 
med Thomas Carlström, multiinstrumenta-
list och kompositör. Har varit lärare och 
rektor på Hvilans folkhögskola.  

Ord och bild—Utställning med fotografier 
och texter kring temat: Pilgrimens nyckelord 
och ett hållbart liv.  
Foto Christina Broomé Alamin 
Texter Magnus Malmgren  

Läs mer om de medverkande på hemsidan:  
www.pilgrimsvagen.se 
 
Alla medverkande deltar utan ersättning och alla intäkter går  
oavkortat till ACT:s arbete att stödja dem som drabbas svårast av 
klimatförändringar.  
www.svenskakyrkan.se/act/klimatrattvisa 

 

Kristendom och ekologi 
Bokhandeln Arken informerar om några av boktitlarna i den nya  
avdelningen för ekologi och kristendom.  

Det talade ordet—Ungas berättelser om klimatet 
Skådespelaren och regissören Kristina Nilsson berättar om ett projekt 
där ungdomar får ge ord åt sina tankar om klimatet. Med Domkyrko-
församlingen, Pilgrimscentrum Lund och Studentprästerna.   

Under lunchrasten kan du bland annat se inspelade intervjuer med 
författaren till Mörkermanifestet, biologen och fladdermusexperten 
Johan Eklöf, och med ekoteologen Anna Karin Hammar, som nyligen 
utkommit med boken Att finna Gud i en snigel.  



När: den 7 maj mellan 10.00-
16.30 

Var: Klosterkyrkan i Lund 

Kostnad: 200 kronor. Biljetter 
kan köpas på Arken. Alla pengar 
går till ACT Svenska kyrkans  
arbete för klimaträttvisa.  

COVID: Den som deltar ska 
kunna uppvisa ett giltigt covid-
pass. Vi följer myndigheternas 
rekommendationer. 

Tider för dagen 

9.00  Kyrkan öppnar för morgonbön, incheckning och kaffe.  

10.00 – 12.00 Program, del 1.  
Bokpresentationer, samtal, musik och annat.  

12.00 – 14.00 Middagsbön och lunchpaus 
Hitta en vän och gå ut i Lund för att köpa något att äta eller 
ät något medhavt utanför kyrkan. I kyrkan visar vi filmer 
med bl a samtal med författare och andra.  

14.00 – 16.00 Program, del 2.  
Bokpresentationer, samtal, musik och annat.  

16.00  Kort bön. Dragning av böcker.   

Bokbord 

Under bokdagen finns ett  
bokbord med spännande böcker 
om natur, hållbarhet och klimat.  

Böckerna är skänkta av förlag och 
bokhandlare. Vid slutet av dagen 
kommer du vinna någon av böck-
erna på ditt biljettnummer. 

Alla deltagare får minst en bok.  
  

Kontakt: pilgrim@lundsdomkyrka.se 


