
 

Livets kunskapskälla: 
Det sanna, det goda, det sköna i akademin 

Ekumenisk gemenskapshelg för kristna verksamma inom akademin 
15-17 oktober 2021, Sigtunastiftelsen i Sigtuna 

 
Stora är Herrens verk, 

de begrundas av alla som älskar dem. 
Ps 111:2 

 
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 tillsammans möta Gud i gudstjänst, lära 
känna varandra bättre, knyta nya kontakter, och dela 
erfarenheter av vad det är att vara kristen och verksam i 
akademin. 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 

 
Ankomst fredag e.m. 15 oktober 2021. Avfärd söndag lunchtid/e.m. 17 oktober 2021. 
Anmälan Fyll i formulär på https://forms.gle/nxArUnN4LNm5uLxN8 (senast 10 september). Du 
får betalningsinstruktioner i samband med att du anmäler dig.  
Frågor skickas till internat@kristeniakademin.se  
Kostnad Subventionerad avgift 800 kr / person inkl. program, boende och alla måltider. Resa 
bokas och betalas av deltagarna själva. För de med kostsam resa kan en ytterligare 
subventionerad avgift diskuteras – kontakta oss eller fyll i ditt önskemål i anmälningsformuläret. 
Arrangör Kristen i akademin i samarbete med Sigtunastiftelsen, och med stöd av Johan Meijers stiftelse. 

www.kristeniakademin.se – www.sigtunastiftelsen.se  
   
 
 

 
  

Miniatyr över “Gud som världens 
arkitekt” från en bildbibel skapad 
i Paris c:a 1220–1230. Bläck, 
tempera och bladguld på veläng. 



 

NÄTVERKET KRISTEN I AKADEMINS INTERNAT 2021 
Livets kunskapskälla: Det sanna, det goda, det sköna i akademin 
 
fredag 15/10    
 Välkommen, kvällsandakt och gemensam middag 
 
lördag 16/10 

Morgonbön 
 
Introduktion till helgen och nätverket, presentationer och samtal 
 
Föredrag: “The Faraday Institute and experiences at the science-religion 
interface” – Denis Alexander (digitalt, på engelska) 
Dr. Denis Alexander är direktor emeritus vid The Faraday Institute for Science and 
Religion vid University of Cambridge i Storbritannien. Han var tidigare ledare för 
Laboratory of Lymphocyte Signalling and Development vid The Babraham Institute, 
Cambridge och har en lång karriär inom medicinsk och genetisk forskning. 
 
Seminarium: “En teologisk syn på vetenskap, en vetenskaplig syn på teologi”  
Hur ser en god teologisk hållning till vetenskap som verksamhet, dess 
utövare, och dess frukter ut? Hur förkroppsligas detta i kyrka, akademi 
och samhälle? I våra enskilda liv? 
Paneldeltagare: Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi Newman-
institutet; Martin Sahlén, ordförande nätverket Kristen i Akademin; 
ytterligare en kyrklig företrädare 
Moderator: Marita Hilliges 
 
Middagsbön 
 
Gemensam lunch 
 
Öppet panelsamtal i samarbete med Sigtunastiftelsen 
”Att veta vad som är sant och gott - olika kunskapsformer och deras betydelse” 
Finns olika vägar till kunskap? Vilka är metoderna? Hur förhåller sig detta till 
en vetenskaplig syn på kunskap? Vilken roll spelar den subjektiva blicken och 
intentionen för kunskapens villkor och möjlighet? När är den personliga 
erfarenheten och det upplevt sanna en tillförlitlig källa till kunskap?  
Paneldeltagare: Ingrid Malm Lindberg, teol dr religionsfilosofi Uppsala, 
präst i Svenska kyrkan; Anna Neubeck, docent i geokemi Uppsala, 
tidigare konstnär; Morten Sager, univ lektor i vetenskapsteori 
Göteborg, pastor Saronkyrkan; John Sjögren, författare, skribent och 
poddare, medarbetare på tidskriften Signum 
Moderatorer: Patrik Adlarson och Camilla von Below 
 
Kvällsbön 
 
Gemensam middag 
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Konsert: Aquae profundum – Vattnets djup med Erik Jeor 
Nio kompositioner av och med musikern och bildkonstnären Erik 
Jeor. Kompositionerna/sångerna består av tonsättningar av texter 
från kyrkolärare och mystiker från 200-300-talet som Augustinus, 
Origenes och Gregorius av Nazians, men även en text i samma 
anda av Gunnel Vallqvist. Materialet släpptes under hösten/vintern 
2020 på ett album där bland andra Jennie Abrahamsson, Goran 
Kajfes, Per Texas Johansson och Andreaz Hedén medverkar. 

Erik Jeor är bildkonstnär och musiker född 1974, bor och arbetar i 
Stockholm. Han har en masterexamen i fri konst från Kungl. 
Konsthögskolan. Hans verk har visats såväl nationellt som 
internationellt, i bland annat Hongkong, Shanghai, New York. Han 
finns representerad i samlingar som bl a Moderna Museet och 
Malmö Konstmuseum och har utfört en offentlig utsmyckning för 
Karolinska Institutet. 

Andakt 
 

söndag 17/10 
Gudstjänst 

 
Summering och framåtblickar: vi delar våra upplevelser och tankar 
 
Utcheckning, lunch för de som förbokat söndagslunch 
 
Avfärd 

 
 

 

Erik Jeor 


