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Pilgrims höstmöte
öppnar för fler 2021!

Pilgrims
höstmöte
19–49

sverige öppnar långsamt efter ett drygt år av coronarestriktioner, och Pilgrims
höstmöte följer samma väg. I år flyttar höstmötet till staden och genomförs i samarbete
med Linköpings domkyrka, Equmeniakyrkan i Linköping och Babettes kafferi. Det
ger möjlighet att ta emot betydligt fler deltagare än vanligt, något höstmötets program
ansvariga tror är välkommet efter ett år av inställda möten, gudstjänster och konferenser.
”Därför har vi beslutat att just i år göra ett undantag och vidga åldersspannet”, förklarar
Joel Halldorf, som är mötets samordnare. Höstmötet 2021 höjer den övre åldersgränsen
med tio år och välkomnar alla i åldrarna 19–49!
tidskriften pilgrims höstmöte för unga vuxna har hållits årligen sista helgen i
oktober sedan 2005, då det första mötet hade premiär på Nya Slottet Bjärka-Säby och
Stiftsgården Vårdnäs. Höstmötet är en mötesplats för unga vuxna där seminarier, guds
tjänster, samtal och konserter bildar en mosaik i den anda som den ekumeniska tidskriften
Pilgrim representerar. Årets höstmöte, som hålls den 29–31 oktober, samlas kring temat
Gör oss levande igen. Bland de medverkande i år finns bl a Ylva Eggehorn, Emma Audas,
Eric Schüldt, Martin Lönnebo, Camilla Lif, Peter Halldorf, Åsa Molin, Samuel Rubenson,
Ellen Vingren, Fredrik Lignell, Jonas Eveborn, Britta Hermansson, John Sjögren samt
musikerna Erik Jeor och Frö.
domkyrkan i linköping har en lång tradition av ekumeniska möten, särskilt med
inriktning mot unga. Här hölls det första nordiska Taizémötet 1990 under biskop Martin
Lönnebos ledning och med broder Roger från kommuniteten i Taizé. Det bidrog till att
skapa en tradition av taizégudstjänster och senare ekumeniska bön- och lovsångsmässor
i domkyrkan. Tidskriften Pilgrim och Ekumeniska Kommuniteten, som arrangerar de
årliga höstmötena, uttrycker glädje över samarbetet med Domkyrkan och Equmeniakyr
kan och den gästfrihet de visat. ”Efter ett års restriktioner ser vi fram emot att åter kunna
fylla stadens kyrkor med ekumenisk bön och tillbedjan”, säger Joel Halldorf. I anslutning
till Babettes kafferi, som blivit en mötesplats för kultur och livgivande samtal i Linköping,
kommer flera av höstmötets konserter att förläggas.
kostnaden för mötet är 475 kr (vid anmälan efter 1 september 525 kr).
Om nya restriktioner skulle göra det nödvändigt att begränsa antalet deltagare gäller
principen ”först till kvarnen”, meddelar höstmötesarrangörerna.
anmälan : www.tidskriftenpilgrim.se

