Lördag 13/9 2014
Kl 14.00-16.00

Viby församling,
Strängnäs stift

Pilgrimsseminarium 2014

Viby och vägen
till Nidaros

Viby och vägen till Nidaros

14.00 INTRODUKTION
Kh Benjamin Lundqvist hälsar välkommen, presenterar Viby
Gamla Prästgård och introducerar seminariet.
14.15 PILEGRIM I VÅR TID? Eivind Luthen, Oslo
1 5 m in u te r s p au s
15.00 EN MODERN PILGRIMS VÄGMÄRKEN Örjan Lundqvist,
Ås, Jämtland
15.30 SAMTAL
Biskop Hans-Erik Nordin leder ett samtal med de två föredragshållarna och ett delaktigt auditorium.

De medverkande

EIVIND LUTHEN är religionshistoriker. Han har skrivit
tio böcker om pilgrimsvandring och har initierat flera
norska pilgrimsleder, bl.a. den mellan Oslo och Strängnäs stifts vänstift Tunsberg. Han har grundat och leder
det norska Pilegrimfellesskapet St Jakob.

ÖRJAN LUNDQVIST var länge kyrkoherde i Svenska
Margaretakyrkan i Oslo. Som pensionär bosatt i Jämtland leder han pilgrimsvandringar i STF:s regi och hämtar gärna inspiration från Dag Hammarskjöld.

HANS-ERIK NORDIN är biskop i Strängnäs stift.

Det första pilgrimsseminariet i Viby

Viby ligger längs de historiska vägarna till Nidaros i
norr och Vadstena i söder. Under 2014 öppnar Viby
församling med stöd från Strängnäs stift ett pilgrimscentrum i Viby Gamla Prästgård. Centret erbjuder övernattning, förmedlar information om pilgrimsvandringar
och anordnar kortare och längre vandringar och resor.
Med detta första seminarium om pilgrimsfrågor vill vi
rikta blickarna mot det historiska pilgrimsmålet Nidaros och hur man i Norge ser på nutida pilgrimer. Den
norska staten har tagit ett stort ansvar för leder och
service längs det som numera är officiell Europeisk kulturväg—precis som El Camino till Santaigo i Spanien.
Under dagen pågår även Vibydagen med marknad,
servering, utställningar m.m. vid kyrkan,
hembygdsgården och flera andra ställen.
Välkommen att ta del av seminariet och samtalet!

Viby
Viby är eget pastorat i Strängnäs stift med c:a 2700
invånare. Viby socken är en del av Hallsbergs kommun,
mitt emellan Stockholm och Göteborg. I Viby kyrka firas
högmässa för alla åldrar varje sön- och helgdag kl 10.
Därtill vardagsmässor i kyrkan, Viby Gamla Prästgård
och på Viby Krog. Pilgrimscentret i Viby Gamla Prästgård är senaste tillskottet i församlingens verksamhet.

Vägbeskrivning och kontakt
Viby Prästgård ligger 2,5 km längs vägen från Vretstorp
mot Fjugesta. Välj avfart 104 från E20 och följ skyltning mot Fjugesta. Närmaste tågstation är Hallsberg.
Buss 705 går från Hallsberg ibland via Viby kyrka och
hållplatsen “Lundby” där prästgården ligger.
GPS: 59.052319N 14.855894E
Adress: Lundby Prästgården 187, 694 95 Vretstorp
E-post: viby.pastorat@svenskakyrkan.se
Webb: viby.nu/svenskakyrkan och: pilgrimnarke.se

