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Omvänd er – förmaningen känns igen från Bibeln och har getts av både 
Jesus och Johannes döparen. Johannes döparen pekade bort från sig själv 
och hänvisade till någon annan än sig själv. En stark rörelse i vår samtid 
betonar nödvändigheten av att omvända oss från en livsstil som vår värld 
inte håller för. Även där finns samma tendens som hos Johannes döparen: 
Omvänd er och lyssna på vetenskapen!

Vi vill med denna andra kurs i ekoteologi återigen sammanföra teologi och 
naturvetenskap för att fördjupa oss i vår samtids stora ödesfrågor.
Vår förhoppning är att kunna genomföra kursen på Stiftsgården i Rättvik, 
men om de möjligheterna inte finns har vi även beredskap för att genomföra 
huvuddelarna av den på distans.

Vi börjar med samling kl. 16.00 på fredagen och avslutar med efter-
middagskaffe kl. 14.30 på söndagen. Incheckning kan ske redan från kl. 14.00.  
Varmt välkommen! 
Pontus Gunnarsson

Ekoteologisk omvändelse – 
människan i relation till övrigt liv
Vi samlas kring ett antal frågeställningar som är självständiga men anknutna 
till kursen Jorden är begränsad, men är människan omättlig? som gavs 
tidigare i år. Ett antal grundläggande inlägg kommer att bilda bakgrund 
till möten i mindre grupper, så att alla kan få komma till tals. Vi hoppas 
få deltagare med vitt skilda åldrar, bakgrund och inställning till kyrka och 
andliga ting. Coronapandemin har på kort tid högst dramatiskt aktualiserat 
djupa livsfrågor, skakat om hela världen och gjort många fler beredda att ta itu 
med klimat- och resursfrågornas existentiella och andliga utmaning på ett mer 
genomgripande sätt. 

Samtalen kommer att ha följande fyra utgångspunkter: 
1. Allt liv – ett och detsamma
2. Människans särart
3. Människans skyldigheter – Naturens rättigheter
4. Tro, hopp och mening när hela omvärlden förändras



Hur är världen beskaffad? Vad innebär orden ”Av jord är du 
kommen?” Är vi så annorlunda jämfört med resten av naturen? 

Är människan nödvändig för det levande på Jorden? Vari består 
människans unika position bland däggdjuren? 

Hur förhåller sig naturens rättigheter och människans skyldigheter 
mot den till varandra? 

Kyrkornas möjliga bidrag i sökandet efter en rimlig balans mellan 
människan och resten av skapelsen.  

Som avslutning hålls en mässa med ekoteologisk inriktning. Våra måltider blir 
i huvudsak vegetariska på stiftsgårdssätt. Detaljerat program för dagarna med 
tidsangivelser kommer i förväg att sändas ut till dem som anmält sig.

Följande litteratur rekommenderas som förberedelse till kursen:
Planetens och kärlekens gränser - nu i nytryck från bokförlaget Votum (kan 
beställas i samband med kursanmälan till specialpris 100 kr och uthämtas vid 
kursstart), Mikael Kurkiala: När själen går i exil, Verbum 2019.
Ev. utsändes mera läsmaterial före kursen.

Medverkande:
KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Mikael Kurkiala, kulturantropolog, Sven Hillert, 
präst och ekoteolog, Jennifer Ferguson, musiker, Eva Katarina Agestam, präst och 
ekoteolog, Pekka Mellergård, hjärnkirurg och författare, Mikael Djurfeldt, hjärnforskare i 
neuroinformatik, Anders Liljas, professor biokemi, Nikolas och Ingrid Berg, ekopedagoger 
och författare, Kåre Olsson, FD organisk kemi, Per Larsson, präst och ekoteolog, Pontus 
Gunnarsson, stiftsgårdsföreståndare.



Kursavgift:    1 550 kr 
Kostnad för kost & logi tillkommer:  
Enkelrum med dusch & wc    3 540 kr 
Enkelrum med wc (dusch i korridor)   3 040 kr 
Dubbelrum med dusch & wc    3 040 kr / person 
Lägergård inkl sänglinne och handduk           2 520 kr
För ej övernattande tillkommer (inkl måltider) 1970 kr

Upplysningar: 
Pontus Gunnarsson, tel 010-160 80 07,  
E-post: pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se    

Anmälan senast 2 september (i mån av plats anmälan senare) 
via hemsidan: https://stiftsgardenrattvik.se/kurser/ (klicka på 
önskad kurs), eller till bokningen, tel 010-160 80 01,  
bokningen@stiftsgardenrattvik.se   
Kom ihåg att uppge korrekt fakturaadress när du anmäler dig till 
våra kurser! 

Bekräftelse: 
får du en månad före din planerade vistelse hos oss. 
 
Med reservation för ändringar.

Avbokningsregler 
Anmälan är bindande men ej personbunden. Vid avbokning debiterar vi enligt 
nedanstående såvida Ni inte skickar en ersättare. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras 
endast kursavgift.
  Kursavgift Kost/logi
28-15 dagar före kursstart 50 % --
14-0 dagar före kursstart 100 % 50 %
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få deltagare.
Avvikelse från ovanstående villkor kan förekomma vid vissa arrangemang.
Betala gärna i förskott till vårt Bg 470-0050.
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