
Tillit
en helg i Lund med en  
av bröderna från Taizé
26–27 mars 2011

bibelreflektion • samtal  
sång • bön • workshops 
ljuständning • högmässa  
med musiken från Taizé

Alla välkomna!

En pilgrimsfärd för tillit på jorden
Taizékommuniteten har under ett antal år arbetat med 
vad den kallar ”en pilgrimsfärd för tillit på jorden”. 
Bröderna reser ut för att träffa unga människor i oli-
ka länder och arrangerar ekumeniska möten för unga 
vuxna tillsammans med dem i deras lokala kyrkor.

Varje nyår organiserar bröderna ett större möte 
i någon europeisk storstad (2010/2011: Rotterdam, 
Holland) som en del i denna pilgrimsfärd. Våra mö-
ten i Lund 2009 och nu är också en del av den. På 
dessa möten samtalar deltagarna om hur vi alla kan 
vara fredens och fridens bärare och sprida försoning 
just där vi bor. Vad finns det för behov i våra hemför-
samlingar, på våra skolor, mitt universitet eller min 
arbetsplats?

Vill du hjälpa till med arbetet inför 
och under Taizémötet i Lund?
•  Det blir en hel del praktiskt arbete under helgen.  
 Kontakta eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se om  
 du har möjlighet att ställa upp en dag eller båda! 
•  Vill du vara med i kören som leder sången under  
 helgens gudstjänster? Läs inuti broschyren!
•  Kan du hjälpa oss att sprida information om  
 helgen? Sätta upp affischer, dela ut broschyrer?  
 Kontakta oss på adressen  
 eva.m.carleheden@svenskakyrkan.se!

För mer information om vår helg i Lund, se 
taizelund2011.wordpress.com
För mer information om Taizé och pilgrimsfärden för 
tillit på jorden, se www.taize.fr/sv
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Sjung lovsång, alla länder, och 
prisa Herrens namn!
Upplev Lunds Domkyrka – precis som i november 
2009 har alla stolar lyfts ut ur kyrkorummet!

Kristus, din Ande i oss  
är en källa med porlande vatten



Välkommen till en helg med sång, bön och samtal! 
Lunds Domkyrka och en grupp kristna studenter väl-
komnar alla, och särskilt 17–35-åringar, till två dagar 
tillsammans med en av bröderna från Taizé. 

”Längst inne i människans väsen finns det en längtan 
efter en närvaro, en stilla önskan om att få uppleva en 
gemenskap. Låt oss aldrig glömma att en enkel önskan 
om kontakt med Gud redan är början på tron.”  

Broder Roger, Taizékommunitetens grundare

Varje år åker tusentals svenska ungdomar till byn 
Taizé för att delta i brödernas bön och arbete under 
en vecka, och bröderna reser ut för att se gästernas 
verklighet och vardag och be tillsammans med dem.  
I november förra året kom en av bröderna till Lund 
en helg, och Domkyrkan tömdes på stolar och fyll-
des med människor som ville be tillsammans. Nu har 
vår domprost bjudit in en broder igen, och båda två 
kommer att vara med under en helg i mars på temat 
Tillit.

Vi ser fram emot en helg med deltagare från hela 
Lunds stift, från universitetets olika fakulteter och 
från alla vår stads kyrkor, och dessutom med gäster 
från andra delar av södra Sverige. Vi sjunger tillsam-
mans, delar bön och tystnad i Domkyrkan som har 
tömts på stolar, deltar i en bibelintroduktion med 
efterföljande samtal i smågrupper, lyssnar till andra 
kristnas berättelser i lördagseftermiddagens work-
shops och får lära känna Taizékommuniteten och 
dess pilgrimsfärd för tillit på jorden lite närmare. Vår 
avslutning blir högmässan i Domkyrkan med musik 
från Taizé.

Varmt välkomna, alla!
Den ekumeniska förberedelsegruppen

Lördag
(ät lunch innan du kommer!)
13.00  Middagsbön i Domkyrkan
 Bibelintroduktion med efterföljande samtal i  
 smågrupper
 Fika
 Workshops
17.30 Middagspaus (maten ordnar du själv)
19.00  Sångövning i Domkyrkan, öppen för alla
20.30  Kvällsbön i Domkyrkan med ljuständning 

Söndag
11.00  Högmässa med sånger från Taizé i 
 Domkyrkan, predikan av vår gäst från  
 Taizé. Efteråt: kyrkkaffe för alla.

Du är välkommen att:
•  delta på egen hand i hela programmet eller delar  
 av det – alla programpunkter är öppna, ingen  
 anmälan behövs, men eftersom vi försöker  
 beräkna utrymme och fika är vi förstås glada om  
 du berättar att du tänker komma!
•  delta tillsammans med en grupp, kanske från din  
 församling – hör gärna av er och berätta hur  
 många ni blir!
•  delta i förberedelserna på något vis som passar dig  
 – hör av dig till eva.mansson.carleheden 
 svenskakyrkan.se!

Att delta i helgen kostar ingenting. Det är bara att 
komma!

Fakta/Sångerna från Taizé
Under 1980- och 1990-talet blev sångerna från Taizé 
kända i Sverige. De är korta böner och bibelord som 
sjungs gång på gång i enkla stämmor. En av de mest 
sjungna sångerna i Sverige är Sjung lovsång, alla län-
der. Sången Kristus, din Ande är skriven på svenska.
Här i Lund sjungs sånger från Taizé bland annat varje 
torsdagskväll i Domkyrkans krypta, där Studentpräs-
terna bjuder in till veckomässa.
Vill du vara med och sjunga i kören under helgen?

Anmälan till Anna Braw, annabraw@gmail.com, 
senast 15 mars Vi övar tillsammans och deltar sedan i 
gudstjänsterna under helgen. Alla välkomna!

Fakta/Taizé
I byn Taizé i franska Bourgogne finns den ekume-
niska brödrakommunitet som oftast kallas just Taizé. 
Broder Roger, en schweizisk teolog, grundade den på 
1940-talet. Efter kriget började kommuniteten växa, 
och nu omfattar den ett hundratal bröder från olika 
kristna kyrkor runtom i världen. 

Ungdomsmötena som bröderna ordnar i Taizé är 
subventionerade för ungdomar från fattigare länder. 
För andra gäller självkostnadspris.

Varje år reser bröderna också ut för att möta sina 
gäster på deras hemmaplan i olika länder. 

Bröderna lever på att tillverka och sälja keramik 
och smycken. De driver ett eget bokförlag, Presses de 
Taizé, och ger ut skivor och noter med sin gudstjänst-
musik.

I Taizé arbetar också systrar från flera kommunite-
ter tillsammans med bröderna. Den största av dem är 
S:t Andreassystrarna.


