
Tidskriften Pilgrim & Föreningen Valv inbjuder till

nya slottet bjärka-säby 
14–16 oktober 2022

OM SYMPOSIET

Etty Hillesums (1914–1943) liv och öde berör och upprör. Hon mördades som miljon-
tals andra judar i Auschwitz men försvinner inte i den anonyma massan tack vare 
de dagböcker som första gången gavs ut 1979. Sedan dess fascineras eller provoceras 
läsarna av en judinna och frigjord kvinna som med förintelsemaskineriet framför 
ögonen kan påstå att livet är skönt och meningsfullt. Som koncentrationslägrets 
»tänkande hjärta« bevarade hon sin inre frihet under yttre tvång. I det här sympo-
siet reflekterar och samtalar vi om Etty Hillesums andliga fysionomi, hennes tankar, 
känslor och tro som på grund av de yttre omständigheterna snabbt utvecklar sig från 
habegär till universell kärlek, från uppgivenhet till mod, från agnosticism till gudstro.      

MEDVERKANDE

Ylva Eggehorn, poet och författare som skrivit om Etty Hillesum och Dietrich  
Bonhoeffer i boken Att ta ansvar för Gud. 2022 års mottagare av Anders Nygren-priset 
i Lund.

Maria Essunger, lektor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Upp-
sala universitet. Författare till boken The Lasting Significance of Etty Hillesum’s Writings.

Anita Goldman, författare och journalist. Hedersdoktor i teologi vid Lunds univer-
sitet 2020.

Dominik Terstriep, jesuitpräst, kyrkoherde i St:a Eugenia katolska församling i 
Stockholm. Författare till boken Etty Hillesum: liv, tankar, tolkning.

FÖRFRÅGNINGAR

info@tidskriftenpilgrim.se    
tel 0760-084247  

Symposiet arrangeras av tidskriften Pilgrim och Föreningen Valv  
i samarbete med Studieförbundet Bilda.

ETTY HILLESUM
SYMPOSIUM



 —— FREDAG

18.00  Vesper 

18.30  Kvällsmat

19.30  »Jag är trogen alla mina älskare«
 Om kroppens och närvarons evangelium hos Etty Hillesum.
 Anita Goldman

21.00  Completorium 

21.15  Kvällste

 —— LÖRDAG

7.00  Laudes

9.00  Etty Hillesums Gud
 Om gudsbild och existentiella erfarenheter
 Dominik Terstriep

10.15  Kaffe

10.45  Regnbågens passiva motstånd  
 och människans villkor – Etty Hillesum 
 Maria Essunger

12.00  Sext

12.15  Lunch

14.30  »Vi lever ju varje dag ett helt liv«
 Om tiden och språket i Etty Hillesums texter
 Ylva Eggehorn

16.00  Kaffe

16.30  Samtal

18.00  Vesper

18.30  Middag

20.00  Musik & recitation av Etty Hillesums texter i Slottsrotundan.
 Recitatör: Stephanie Hayes. Musik: Ingunn Ligaarden

21.00  Completorium

 21.15  Kvällste

—— SÖNDAG

7.00  Lovsång till den Uppståndne

8.00  Högmässa
 Celebrant: Peter Halldorf
 Predikant: Dominik Terstriep

9.15  Brunch

10.30  Att ta ansvar för Gud 
 Avslutande reflexioner och dialog med  
 Ylva Eggehorn,  
 Maria Essunger,  
 Anita Goldman och 
 Dominik Terstriep.
 Moderator: Joel Halldorf

12.00  Sext (avslutar symposiet)

SYMPOSIETS ARRANGÖRER

Pilgrim är en ekumenisk tidskrift för andlig vägledning som 
i artiklar, essäer, samtal och recensioner av aktuell litteratur 
fördjupar en kristen tro och livshållning i samtiden. Tidskriften 
ges ut av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

Valv är en ideell förening, bildad 2020, som vill uppmuntra 
till andlig fördjupning, gemenskap och goda samtal. Genom 
texter och seminarier skapar Valv mötesplatser för att i en tid 
av distraktioner och polarisering lyfta fram goda exempel på 
eftertänksamhet, fantasi och mod. 


