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Sigtunastiftelsen 100 år – Vilka förutsättningar har dialogen idag?
Öppet jubileumsprogram med samtal och musik fredag 9 juni 18.00
I år firar Sigtunastiftelsen sitt hundraårsjubileum. Sigtunastiftelsen tillkom i ett Sverige i stark
förändring där behovet av en plats för dialog mellan oliktänkande var uppenbar. Idag, hundra år
senare lyfts frågan om dialogens förutsättningar i ett öppet samtal på Sigtunastiftelsen.
Medverkande: Björn Wiman, Lisa Irenius, Helle Klein, Dilsa Demirbag Sten, Anders
Wijkman och duon Lisas.
-

Vi lever idag i ett samhälle där vi nästan drunknar i kommunikation. Många av samtidens
stora utmaningar delas också av många människor. Men innebär dagens medie- och
kommunikationssamhälle att vi också faktiskt har dialog med varandra? Idag behövs
kanske mer än någonsin platser där vi verkligen möter varandra i respektfull dialog. I 100
år har Sigtunastiftelsen varit en sådan plats, och behovet har knappast minskat, säger
Sigtunastiftelsens direktor Alf Linderman.

I detta samtal lyfts frågan om dialogens förutsättningar idag och i framtiden samt vilken roll
Sigtunastiftelsen och andra parter i det civila samhället har för dialogen i det offentliga rummet.
Samtalet berör bland annat de etiska frågorna om människans syn på sig själv och naturen, samt
hur dialogens förutsättningar ser ut i det mångkulturella och mångreligiösa samhället.
Samtalet är öppet för media och allmänhet.
Fri entré, föranmälan på www.sigtunastiftelsen.se för garanterad plats.

Övriga öppna jubileumsprogram
Onsdag 7 juni 13.00 Emilia Fogelklou – en modern mystiker och pionjär
Föredrag med konstnären Erika Dahlén. Fri entré, föranmälan på Sigtunastiftelsens hemsida för
garanterad plats. www.sigtunastiftelsen.se
Lördag 10 juni 10.00 – 16.00 Öppet hus
Guidade visningar av Sigtunastiftelsen. Filmvisning och föredrag med Maja Hagerman, Ylva
Eggehorn, Berit Carlström och Alf Linderman. Kaffe & tårta, fri entré. Ingen föranmälan
Söndag 11 juni 11.00 Jubileumsgudstjänst i Mariakyrkan
Kransnedläggning 10.15 vid Manfred Björkquists grav. Kyrkkaffe och jubileumstårta i
församlingshemmet Munken. Ingen föranmälan.
Kort om Sigtunastiftelsen
Sigtunastiftelsen inledde sin verksamhet 1917 och var redan från början en privat självständig
stiftelse. Sigtunastiftelsens förste ledare Manfred Björkquist ville skapa en plats för en öppen och
respektfull dialog kring samtidens frågor utifrån en kristen humanistisk värdegrund.
Sigtunastiftelsen har idag tre verksamhetsområden: Hotell & Konferens, Kultur & Bildning och
Forskning och Utveckling. Inom dessa områden präglas verksamheten av Sigtunastiftelsens
identitet och uppdrag.
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