
 

Livets kunskapskälla: Det sanna, det goda, det sköna i akademin 
Digitalt internat för kristna verksamma inom akademin, 2-3 oktober 2020 
Möjligt att mötas på Sigtunastiftelsen för de som vill. 
 
Huvudtalare: Andrew Pinsent, teolog, filosof, fysiker, präst, 
forskningsdirektör för Ian Ramsey Centre for Science and 
Religion, fakulteten för teologi och religion, Univ. of Oxford.  
 
Deltar gör också bl. a. Karin Johannesson, Svenska kyrkans 
biskop i Uppsala – se program på nästa sida.  
 
Vilken kunskap kan vi ha om det sanna, det goda och det sköna? Vad 
betyder det för vår förståelse och upplevelse av den mänskliga 
tillvaron och livets mening? Vad har den kristna tron att säga om det? Vi vill belysa och samtala 
kring hur en kristen tro och ett kristet liv kan motivera, stärka och bära akademisk verksamhet 
och enskilda forskare i deras gärning. Genom föredrag, samtal, andakter och gemenskap får vi 
lära känna varandra bättre, knyta nya kontakter, och dela erfarenheter av vad det är att vara 
kristen och verksam i akademin. Eftersom årets internat blir huvudsakligen digitalt, planerar vi 
att bearbeta årets tema i nätverkets kommande aktiviteter, och sedan knyta ihop det på nästa 
års internat då vi förhoppningsvis kan ses igen. Öppet för yrkesverksamma inom svensk 
akademi, t. ex. forskare, lärare, ledare, administratörer. Internatet har en ekumeniskt kristen 
inriktning, och genomförs delvis på engelska. 
 

Välkommen önskar styrelsen för nätverket Kristen i akademin! 
Patrik Adlarson - Camilla von Below – Leif Berglund - Anna Eckerdal – Paul Hemeren - Marita Hilliges - Martin Sahlén 

 
Kostnad 100 kr eller valfritt högre belopp för det digitala internatet. Ev. överskott kommer att 
gå till nätverket Kristen i Akademins framtida verksamhet. För de som önskar kost och logi 
(boende en natt, middag, frukost, lunch, fika) 2-3 oktober på Sigtunastiftelsen kostar detta 
1650 kr inkl. digitalt internat. De som bor på Sigtunastiftelsen deltar digitalt precis som övriga, 
men får möjlighet att träffas för gemenskap utanför programpunkterna. Eftersom internatet 
sker digitalt har vi valt att inte subventionera kost och logi lika mycket som tidigare – nu 
självkostnadspris (halva ordinarie pris med subvention från Sigtunastiftelsen). 
Anmälan Fyll i formulär på https://forms.gle/hjfePRASWNC3TXLM8 (senast 18 september för 
boende på Sigtunastiftelsen, senast 30 september för endast digitalt deltagande). Du får 
betalningsinstruktioner i samband med att du anmäler dig.  
Frågor skickas till internat@kristeniakademin.se  
Arrangör Nätverket Kristen i akademin i samarbete med Sigtunastiftelsen. 
 

www.kristeniakademin.se – www.sigtunastiftelsen.se  
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NÄTVERKET KRISTEN I AKADEMINS DIGITALA INTERNAT 2020 
Livets kunskapskälla: Det sanna, det goda, det sköna i akademin 

 
Program 
fredag 2/10    

18.00 Välkommen och introduktion 
18.15 Kvällsandakt 
18.30 Inledningstal av Andrew Pinsent 
19.30 Middag på egen hand 

lördag 3/10 
09.00 Morgonbön (Leif Berglund) 
09.15 Introduktion till helgen och nätverket 
09.30 ”Kristen i akademin. Erfarenheter och teoretiska frågor.” 

Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift, docent i religionsfilosofi och tidigare 
studierektor vid Teologiska institutionen i Uppsala. 

10.30 “Kristen i akademin, kyrkan och vardagen” 
Anna Eckerdal (docent i datavetenskapens didaktik), Patrik Adlarson (Tekn. Dr i 
Kärn. och partikelfysik) och Marita Hilliges (generalsekreterare) samtalar under 
ledning av Camilla von Below (fil. dr i psykologi, leg psykolog, leg 
psykoterapeut) 
Vad innebär det att vara kristen i akademin? Finns det en kallelse? Hur ser den i 
så fall ut och hur lever jag ut den i och utanför akademin i relation till de krav och 
förväntningar som kan ta all vår tid och ork? Vad betyder det sanna, det goda 
och det sköna i det? 

11.00 Kaffe och reflektion 
11.15 (fortsättning) 
11.45 ”Språket, litteraturen, det sanna och det sköna” 

Josefin Holmström, fil dr i amerikansk litteratur, författare och skribent 
12.15 Middagsbön, på engelska (Abigail Barker) 
12.30 Lunch på egen hand 
13.30 Offentligt föredrag och panelsamtal (på engelska)      

”Truth, goodness, beauty: sources of knowledge”, Andrew Pinsent 
Övriga paneldeltagare: Petra Carlsson (docent i systematisk teologi, lektor vid 
Enskilda Högskolan), Paul Hemeren (prefekt, lektor i kognitionsvetenskap, 
Högskolan i Skövde), Josefin Holmström (fil dr amerikansk litteratur, författare 
och skribent, Cambridge). Moderator: Martin Sahlén (docent i astronomi, 
Uppsala universitet) 
Föredraget och samtalet äger rum via nätet, men med panelen på plats på 
Sigtunastiftelsen, där allmänheten också kan se föredrag och samtal på 
storbildsskärm.  

15.00 Kaffe och reflektion 
15.30 Sammanfattning och planer för nästa år 
16.00 Avslutande andakt 
16.30 Gemenskap och fria samtal så länge man vill 

 


