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Må min vän komma till sin trädgård
Vårens interreligiösa seminarium i genderperspektiv har

trädgård och odling som tema. Trädgården som metafor

återkommer i religiös poesi, som i rubriken, hämtad ur

Höga Visan i Bibeln. Kvinnor har ofta stått för odling,

trädgårdsskötsel och örtkunskap såväl i klosterträdgår-

dens hägn som i folklig praktik. Under drygt ett dygn

får vi tillsammans utforska trädgårdens möjlighet som

interreligiös mötesplats, och ta del av några exempel på

hur trädgård och odling framträder i judisk, kristen och

muslimsk tradition.

MEDVERKANDE

Eva Aperia är pedagog i Judiska församlingen i Stockholm

Yaquta Morton is a muslim sufi adept Who has walked this

earth as grandmother, core health therapist, permaculture desig-

ner, community health educator and God's beloved for 70 years.

Lena Roos är kolonilottsinnehavare och lektor i religions-

vetenskap vid Uppsala universitet

Gudrun Wessnert är författare och museipedagog,

bl a verksam vid Medeltidsmuséet i Stockholm.



FREDAG

12.00

13.00

14. OO

15.00

15.30

16.30

17.30

18.00

19.00

9.

Lunch

Vi presenterar oss för varandra

Lena Roos: Trädgård — kvinnor -religon:

Religionshistoriska aspekter

Fika

Gudrun Wessnert: Läkeväxter och örtmagi.

Om betydelsen av de medeltida örtagårdarna

och om växternas användningsområden:

medicin, mat, magi och prydnad

Samtal i grupp

Paus då vi kan installera oss på våra rum

Kabbalat Shabbat

med introduktion av Eva Ekselius

Middag

För den som fastar under Ramadan kommer en kall buffé att ställas

fram till brytandet av fastan, liksom en frukostbricka innan fastan

börjar på lördagen.



LÖRDAG

07 — 09

09.00

09.30

10.30

11.00

12.30

13.30

15.00

Frukost

Muslimsk morgonbön som leds av

Yaquta Morton (på engelska)

Yaquta Morton: Sisters of the Garden

(Föredraget hålls på engelska)

Förmiddagsfika

Eva Aperia: "Må min vän komma till sin

trädgård" — tankar kring Höga Visan

Lunch

Vandring till och i Örtagården vid

Mariakyrkan med avslutande andakt som

leds av Helene Egnell

Eftermiddagsfika på Sigtunastiftelsen

Kostnad: 1695 kronor inklusive mat och övernattning

Boka på

http://www.sigtunastiftelsen.se/programpunkt/ma-min-van-komma-till-
sin-tradgard eller 08 - 592 589 00.
För mer information, kontakta Helene Egnell, 08 — 508 940 09,
helene.egnell@svenskakyrkan.se.

OBS: Fläsk och skaldjur kommer inte att finnas på menyn, men den som
håller kosher/halal bör önska vegetarisk kost. Ange också i anmälan om
du fastar och vill har kvällsbuffé och frukostbricka.

Arr: Centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Samarbetsrådet för judar och kristna,

Ibn Rushd studieförbund och Sensus studieförbund i samarbete med Sigtunastiftelsen.


