
TORSDAGSKVÄLLAR 

Torsdagskvällarna i Helgeand äger rum  varje torsdag. Vi börjar varje gång 
klockan 19.00 och håller på till runt 21. Träffarna är öppna, man kommer 
när man kan, och äger rum i biblioteket (samtalen) respektive stora salen 
(filmerna) i Helgeandsgården, Nordanväg 11 på Klostergården. 

 
 

Torsdag 26 januari 
Boksamtal. Mörkerseende av Philip Yancey 
Var är Gud när det gör ont? Om han är god, varför visar han sig inte 
tydligare när han behövs? Hur gör vi för att behålla tron när allt 
vacklar? 
Frågorna är tidlösa. Philip Yanceys bok Mörkerseende tar ett 
konkret grepp på dem. Yancey läser bibeln från Första Mosebok till 
Uppenbarelseboken och granskar hur Gud uppenbarat sig för sitt 
folk, och hur vi tagit emot honom. Följer vi molnstoden som går 
framför oss, eller dansar vi runt guldkalven? Vi läser boken från 
början till slut, men man kan hoppa in och delta i diskussionen när 
man kan. Man får mest ut av samtalen om man har läst avsnittet 
som behandlas. Boken finns på Helgeands expedition och kostar 
64:-. Första gången läser vi sid 7-52 
 

 

Torsdag 2 februari 
Fred i den ekumeniska rörelsen 
Fred är ett flitigt använt ord men ofta svårt att förstå. Vad 
innefattas egentligen i fred, det vi alla drömmer om? Under 
kvällen kommer den holistiska förståelse för fred som 
behandlas inom Kyrkornas Världsråd att presenteras och 
diskuteras.  
Sanna Eriksson är teologistudent i Lund och deltog som 
ungdomsrepresentant för Svenska Kyrkan vid International 
Ecumenical Peace Convocation på Jamaica 2011. 
 

 

Torsdag 9 februari 
Film; Babel 
En film med Brad Pitt som fått många belöningar, där 
flera historier sammanvävs. Ett amerikanskt par på 
semester i Marocko, två pojkar som av misstag 
avlossar ett gevär, en papperslös mexikansk 
hushållerska på tröstlös vandring i öknen tillsammans 
med två barn… Babel handlar om den värld vi lever i 
idag, där beroendetrådarna löper kors och tvärs över 
jorden och där brist på kommunikation och förståelse 
är det vanligaste av allt. 
 

   



 

 

Torsdag 16 februari 
Film; Avatar 
I Vilda västern i Nordamerika besegrades 
urinvånarna av den vite mannen. Nu är det 
rymdens tur. En förlamad marinkårssoldat 
transporteras till planeten Pandora för att 
kolonisera den. I den nya världen upptäcker han 
sitt ansvar för skapelsen och tvingas välja sida. 

Torsdag 23 februari 
Boksamtal. Mörkerseende av Philip Yancey 
Var är Gud när det gör ont? Om han är god, varför visar han sig inte tydligare när 
han behövs? Hur gör vi för att behålla tron när allt vacklar? Andra gången läser vi 
sid 55-100 i Mörkerseende 

Torsdag 1 mars 
Film; Amazing Grace 
Den brittiske parlamentsledamoten William Wilberforce 
(Ioan Gruffudd) stiftar 1787 en "förening för lastens 
motarbetande", och vid samma tid börjar han den kamp 
mot slavhandeln som blev hans livsgärning. Den 
välkända psalmen Amazing grace (Oändlig nåd) skrivs 
1779 av den tidigare kaptenen på ett engelskt slavskepp 
John Newton (Albert Finney). 

 
 

Torsdag 8 mars 
Samtal med Lena Sjöstrand 
Vad ska man ha kroppen till när man firar gudstjänst? 
Den här kvällen samtalar vi om kroppen i gudstjänsten. Vad 
är det som sker i och mellan våra kroppar när vi firar 
gudstjänst? Vad betyder rum, handlingar och närvaro för vår 
upplevelse? Måste allt vi gör med kroppen betyda något? 
  
Inleder gör Lena Sjöstrand som är kaplan i Domkyrkan 
och teologie doktor.   
 

Torsdag 15 mars 
Samtal med pastorsadjunkten Mikael Ögren 
om Gregorios av Nazianzos  
Hur kombinerar man ett stressigt liv fullt av förpliktelser med en 
tillvaro präglad av meditativt lugn och inre balans? Frågan är 
egentligen varken särskilt ny eller ovanlig. Mikael Ögren, Helgeands 
nya pastorsadjunkt, tar er med på en resa 1 600 år tillbaka i tiden 
som sträcker sig från Kappadokiens karga bergområden till ett 
antikens myllrande och sjudande Aten. En resa där vi får stifta 
bekantskap med en av den tidiga kyrkans allra största teologer och 
kyrkliga original – Gregorios av Nazianzos. 
 

 



 

Torsdagskväll 22 mars  
Att släppa taget om jaget 
 - en resa i Meister Eckharts fotspår  
Samtal, andlig fördjupning och tyst meditation tillsammans med 
Maria Nogenmyr, präst  
 

Torsdag 29 mars 
Boksamtal.Mörkerseende av Philip Yancey 
Var är Gud när det gör ont? Om han är god, varför visar han sig inte tydligare 
när han behövs? Hur gör vi för att behålla tron när allt vacklar? Tredje gången 
läser vi sid 103-162 i Mörkerseende 
 

Torsdag 5 april  Stilla veckan ingen torsdagskväll 
 
Långfredag 6 april kl 15.00  FILM: Titel se senare  information 

 

Torsdag 12 april Film: Agora, 
och inledning av Samuel Rubenson 
Med Michael Lonsdale och Rachel Weisz Den vackra men 
brutala filmen om Alexandria år 392 gör många påståenden 
som kräver svar från en kunnig person. Hur såg den unga 
kristna kyrkan på vetenskapen och på den grekiska filosofin? 
Var det "vi" som rev biblioteket i Alexandria? Var den tidiga 
kristenheten antisemitisk? Hur såg kvinnans roll ut? Hur såg 
man på Jesu fredsbudskap denna våldsamma tid? Professorn på 
Centrum för Teologi och Religionsvetenskap Samuel Rubenson 
ser filmen (2 timmar) tillsammans med oss och berättar sedan 
till klockan 22.00 om hur verkligheten såg ut.  
 

  

Torsdag 19 april Film: Tvivel 
Två filmer under våren har temat katolska kyrkan och 
relationen mellan präster/nunnor och barnen i 
gudstjänsten/skolan. En sund kärlek mellan vuxen och barn – 
hur ser den ut? När blir relationen förvanskad till den vuxnes 
utnyttjande av barnet? När ska man hysa tvivel, när handlar 
misstankarna om skvaller och intolerans? Vad är mod?  

I ”Tvivel”, som utspelas 1964 I en katolsk skola i Bronx i New 
York, börjar föreståndaren (Meryl Streep) fundera över den 
populäre prästens (Philip Seymour Hoffman) relation med den 
ende svarte skolpojken. 

 

 



 Torsdag 26 april 
Boksamtal.Mörkerseende av Philip Yancey 
Var är Gud när det gör ont? Om han är god, varför visar han sig inte tydligare 
när han behövs? Hur gör vi för att behålla tron när allt vacklar? Fjärde gången 
läser vi sid 163-198 i Mörkerseende 
 

Torsdag 3 maj 
Film: Our fathers 
Filmen, med bl a Ted Danson och Christopher Plummer, är 
en närmast dokumentär spelfilm om katolska kyrkan i USA 
från sextiotalet till idag – årtionden som visade sig ha en 
mörk underström av sexuellt utnyttjande av barn i 
beroendeställning. En advokat åtar sig att föra talan mot en 
kyrka som vägrar se. Kan man förlåta? 
  

Torsdag 17 maj Kristi Himmelsfärdsdag inget program 

Torsdag 10 maj 
Film: Harry Potter, sista filmen 
Det finns många Kristusmetaforer i 
populärkulturen. Harry Potter är en. Pojken som 
föddes för att besegra ondskan, och som på sin väg 
genom tonåren utsätts för både vardagliga och 
mycket speciella prövningar. Han möter kärlek och 
kamratskap men också kärlekslöshet, ondska och 
hot. Så kommer den sista prövningen…. 
 

 

Torsdag 24 maj 
Boksamtal. Mörkerseende av Philip Yancey 
Var är Gud när det gör ont? Om han är god, varför visar han sig inte tydligare när 
han behövs? Hur gör vi för att behålla tron när allt vacklar? Femte och sista 
gången läser vi sid 199-272 och sammanfattar boken. 
 

Helgeands församling i samarbete med sensus 
 
Nordanväg 11 
222 28 Lund 
tel:046-35 87 54 
E-post: lund.helgeand@svenskakyrkan.se 

 

 


