
Pilgrimsträdgård
I ORD, TON OCH BILD

TIPS! 

• Sök gärna samarbete med fler arrangörer, 
andra församlingar eller kanske den lokala 
trädgårdsföreningen. Pilgrims trädgård kan 
bli ett bra sätt att knyta nya kontakter!

• Studieförbunden Bilda och Sensus är
också bra samarbetspartners.

• Bokar ni en kväll när odlingssäsongen
har börjat kan man med fördel engagera
en lokal plantskola/växtbutik som med
arrangör. Erbjud reklamplats, möjlighet att 
dela ut rabattkuponger eller kanske möjlig
het för butiken att själva finnas på plats och 
ha lite enklare försäljning av fröer/växter.

”PILGRIMSTRÄDGÅRD I ORD, TON 
OCH BILD” GES I SAMARBETE MED:

Compassion – en internationell kristen 
fadderorganisation som hjälper över 1,4 
miljoner barn i 26 länder. 

Tidningen Dagen – kristen dagstidning 
som bevakar det som händer inom svensk 
kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån 
ett kristet perspektiv.

Votum Förlag – ger ut vackra fotoböcker 
om människor, kultur och natur.  
Böcker som berör!

FÖR MER INFORMATION  
OCH BOKNING, KONTAKTA:
Gabriella Mellergårdh
gabriella@mellergardh.com
070355 44 18

Gabriella Mellergårdh  | Garbis H Sarafian |  Maria Gustin Bergström



DET HANDLAR OM ETT NYTT SÄTT att njuta av sin trädgård. 
Att söka vila och återhämtning i naturen, till både kropp och själ. 
Pilgrimsorden bygger på människans allra djupaste behov av tystnad, 
frihet, enkelhet, delande, bekymmerslöshet, långsamhet och andlighet. 
Pilgrimsträdgård visar på möjligheten att skapa gröna rum med dessa 
ord som utgångspunkt – kanske kan det bli ett frihetens trädgårdsrum på 
din balkong eller ett tystnadens rum i din trädgård. Kanske kan visionen 
växa så att ni anlägger en hel Pilgrimsträdgård i anslutning till er kyrka 
och på så vis skapar en stilla plats för många människor att besöka.

Välkommen att boka en inspirerande kväll eller heldag med  
Pilgrimsträdgården som tema!

MEDVERKANDE

GABRIELLA MELLERGÅRDH, fri
lansjournalist, föreläsare och för
fattare till boken Pilgrimsträdgård 
(Votum Förlag 2013). Läs mer på 
www.pilgrimstradgard.se

GARBIS H SARAFIAN, frilans
fotograf. Visar sina bilder ur 
boken Pilgrimsträdgård. 
Läs mer på www.sarafian.com

MARIA GUSTIN BERGSTRÖM, 
flerfaldigt belönad sångerska  
med flera album i bagaget,  
senast Förundran (2013) med 
naturlyriska förtecken. Läs mer på 
www.mariagustinbergstrom.se

Pilgrimsträdgård i ord, ton och bild
Vilket format passar bäst hos er?

LILLA KVÄLLEN

Gabriella Mellergårdh delar inspirerande tankar om Pilgrimsträdgård uti
från boken med samma namn. Ord som stämmer till eftertanke men också 
praktiska tips om hur du kan anlägga din egen pilgrimsträdgård.
Garbis Sarafian medverkar med bildspel och Maria Gustin Bergström 
med ackompanjatör tolkar tankarna i sång.

Kostnad: 6000 kr (exkl moms) plus reseersättning 30 kr/mil.
 
UTSTÄLLNING, FÖRELÄSNING OCH KVÄLLSFÖRESTÄLLNING

• Eftermiddagsföreläsning med Gabriella. Inspiration och praktiska tips 
till trädgårdsintresserade. Så kan du anlägga en egen pilgrimsträdgård, 
rum för rum. Kanske ger det tankar för balkong, radhustäppa eller till och 
med för en Pilgrimsträdgård i anslutning till kyrkan? (1,5 timme)
• Fotoutställning med Garbis Sarafians bilder under dagen och kvällen.
• Kvällsföreställning ”Pilgrimsträdgård i ord, ton och bild” med Gabriella 
Mellergårdh, Garbis Sarafian och Maria Gustin Bergström (se ovan).

Kostnad: 9 000 kr (exkl moms) plus reseersättning 30 kr/mil.


