
För andra året i rad:  
 

Interreligiös klimatdag 17 oktober 
-En dag om klimatet och ansvaret för Skapelsen  

 
Församlingsgården Munken, Sigtuna                     
 

 

       
 

Vid denna samling kommer vi, företrädare för olika religioner, dela tankar om 

hur våra traditioner kan bidra till arbetet kring frågor om klimat, miljö och ansvar 

för Skapelsen. 

 

Medverkande denna dag är bl.a. Karin Johannesson biskop, Anita Goldman 

författare, Peter Halldorf teolog, Emin Poljarevic docent, Malin Östman 

kurssamordnare vid CEMUS, Uppsala Universitet. 

 

Detta seminarium arrangeras av kyrkoherde Jakob Tronêt och projektledare 

Christer Larsson. 

 

Start: 10.00 – 15.30 

Kaffe och te från kl. 09.30 i Församlingsgården Munken. 

 

Kl. 16.00. Dagen avslutas med ”Rop och längtan”. Vesper i jazzton i 

Mariakyrkan. Tonsättning av Greger Fellin och texter utvalda av Gunnar 

Weman. Medverkande Sigtuna Sångarensemble. 

 

Varmt välkomna! 

 

Obligatorisk anmälan till: sigtuna.forsamling@svenskakyrkan.se senast måndag 

12 oktober. Då ingår också en gratis vegetarisk lunch. Vi följer alla restriktioner 

och uppmaningar som har med pandemin att göra. 

Vi kommer tyvärr att tvingas dra ett streck vid 50 deltagare den här gången. 
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Program –  

Interreligiös klimatdag 17 oktober 
 
09.30 Kaffe, te, frukt.  
 

10.00  Välkommen; varför vi arrangerar denna dag för andra året.  

Jakob Tronêt, kyrkoherde. 
 

10.05.   Vad vi vill nå fram till denna dag.  

Karin Johannesson, biskop. Moderator. 
 

10.15.    Judiska perspektiv om mål och möjlig samverkan med andra stora traditioner 

kring hoten mot och vården av Skapelsen. 
Anita Goldman, författare. 

 

11.00.    Kort paus med möjlighet till kaffe, te och frukt. 
 

11.15.   Om att en ny värld är möjlig och vägarna dit. 

Peter Halldorf, teolog, pastor, författare, kommunitetsledare och publicist. 
 

12.00.    Korta böner från de judiska, muslimska och kristna traditionerna. 
 

12.05.     Lunch med möjlighet att sitta i hela Församlingsgården.  

Inplastade lunchtallrikar serveras vid borden. 
 

13.00.    Hälsningar från biskop Thomas på videolänk från det koptiska-ortodoxa klostret 

Anafora vid ökenvägen mellan Kairo och Alexandria. 
 

13.05.    Tankar och perspektiv från den lokala Shia muslimska församlingen i Sigtuna 

kommun. Salim Govani. 
 

13.10.   Resultatet från tre timmars överläggningar hemma hos påven Franciskus i Rom 

om nya lagar som ger naturen globala och juridiska rättigheter. 

Pella Thiel, samordnare av kampanjerna om naturens rättigheter och 

EndEcocide i Sverige. 
  
13.15.   Vad säger Islam om ansvar och samverkan nationellt och globalt kring vården 

av Skapelsen? 

Emin Poljarevic, förste docent och associerad professor i religionssociologi och 

lektor i islamisk teologi och filosofi.  
  

14.00.   Te, kaffe, frukt och kaka. 
 

14.30.  Panelsamtal om de stora världsreligionerna och deras möjligheter och vilja att 

tillsammans bli en växande förändringskraft lokalt, nationellt och globalt för det 

enda men hotade livsutrymme som vi har att leva på i hela universum. 

Karin Johannesson, biskop. Moderator.  
 

15.15.   Vad har vi lärt oss denna dag? 

Malin Östman, kurssamordnare vid CEMUS - Centre for Environment and 

Development Studies, Uppsala Universitet. 
 

15.25 -15.30.  Avslutning, eventuell fortsättning och tack. 

Jakob Tronêt, kyrkoherde. 
 

16.00.   ”Rop och längtan”. Vesper i jazzton om skapelseansvaret och oron i 

klimatkrisens spår. Tonsättning av Greger Fellin och texter utvalda av Gunnar 

Weman.  

Sigtuna Sångarensemble. 
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