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Religionshistorikern David Thurfjell har beskrivit oss svenskar som ett 

granskogsfolk. Vi möter Gud i naturen och förknippar andlighet med 

skogspromenader, havsstränder och stjärnklara vinternätter. I den karmelitiska 

traditionen är både naturupplevelser och kulturupplevelser betydelsefulla som 

andliga erfarenheter. Naturen och kulturen kan leda oss in i och dessutom 

användas för att beskriva själens hemlighetsfulla möten med Jesus Kristus. 

 

Under de teologiska dagarna om karmelitisk spiritualitet kommer vi att utforska 

vad den karmelitiska traditionen kan betyda för oss som lever i Sverige idag. 

Karmels spiritualitet karaktäriseras ofta som kristocentrisk, mariansk, ekologisk 

och ekumenisk. Vad detta kan innebära kommer vi att utforska genom föredrag, 

musik, konst, litteratur, vandringar och samtal. 

 

Medverkande är bl.a. kardinal Anders Arborelius ocd (Stockholms katolska 

stift), biskop Karin Johannesson (Uppsala stift, Svenska kyrkan), professor Mary 

Frohlich rscj (Catholic Theological Union, Chicago), Dr Michelle Jones (The 

Australian Institute of Theological Education, Pennant Hills NSW), Pater 

Anthony Parsons ocd (Oskodda karmeliter i Oxford), stiftsteolog Erik Berggren 

(Uppsala stift, Svenska kyrkan), Pater Clemens Karlsson ocd och ekumenisk 

handläggare Nausikaa Haupt (Stockholms katolska stift)  

 

 



Tid: De teologiska dagarna börjar 28 augusti kl. 17.00 och slutar  

den 31 augusti kl. 14.00 

 

Språk: Under dagarna används både svenska och engelska 

 

Registrering: Sigtunastiftelsen hemsida: 

https://dinkurs.se/appliance/?event_id=78254 

 

Sista anmälningsdag: 10 juni 2022 

 

Målgrupp: Alla intresserade som vill få lära känna eller fördjupa sig i karmelitisk 

spiritualitet  

 

Pris 4800 kr 

I konferensavgiften ingår 

* deltagande i konferensen 

* boende i enkelrum på Sigtunastiftelsen 28–31 augusti, 3 nätter inklusive helpension. 

Frukost, för- och eftermiddagskaffe, lunch och trerätters middag samtliga kvällar. 

 

Förberedelse: Läs gärna boken ”Thérèse och Martin: Karmel och reformationen i nytt 

ljus”, Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag, 2018 

 

De teologiska dagarna görs i samarbete mellan Uppsala stift, Stockholms katolska stift 

och Sigtunastiftelsen 

 

Övriga frågor och upplysningar kontakta:  

Erik Berggren – Uppsala stift –  erik.berggren@svenskakyrkan.se 

Nausikaa Haupt – Stockholms katolska stift – nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se  

 

 
 

 
 

 

Bild på kåsa: Johannes Frandsen/Ikon 

Bild på rosenträdgården: Regina Clevehorn/Sigtunastiftelsen  
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