
Muslimsk brobyggare är årets 
Krister Stendahl-föreläsare

NYHETSBREV • NR 3/2013

Imam Feisal är den förste muslimen som hål-
ler Krister Stendahl memorial lecture. Han har 
egyptiska rötter, har fått sin utbildning i Egypten, 
Malaysia och England, och är nu bosatt i New 
York. Han startade the Cordoba Initiative 2002, 
som en reaktion på 11 september-attentaten och 
den misstänksamhet mot muslimer som attacken 
mot World Trade Center skapade i USA. 

Cordoba House
Det var hans organisation som ville öppna en 
mötesplats, ett Cordoba House i en fastighet 
nära Ground Zero 2010, det som felaktigt kom 
att kallas The Ground  Zero Mosque av sina be-
lackare. När det stod klart att bygget kom att så 
split istället för försoning, som avsikten var, drog 
sig imam Feisal ur projektet, men planerna på 
att skapa ett Cordoba House någon annanstans 
kvarstår. The Cordoba Initiative har visionen att 
ett Cordoba House ska finnas i varje land där det 
finns spänningar mellan religiösa grupper.

Bygg broar
Temat för imam Feisals Stendahl-föreläsning är 
Building Bridges Between Islam and Other Re-
ligions. Att människor måste mötas och sam-
arbeta över religionsgränserna, och att de kraf-

ter som verkar för sam-
förstånd och förso-
ning måste stärkas för 
att bekämpa extremis-
men är vad imam Feisal 
brinner för. Redan 1997 
startade han American 
Society for Muslim 
Advancement, efter 
modell av medbor-
garrättsrörelsen, och i 
många av sina publika-
tioner behandlar han 
frågan om hur man är 
en amerikansk muslim. 
Moving the Mountain. 
A New Vision of Islam in America är titeln på 
hans senaste bok.

Läs mer om imam Feisal Abdul Rauf och The 
Cordoba Initiative på www.cordobainitiative.org

Den 7 oktober håller imam Feisal Abdul Rauf årets Stendahl memorial lecture. 
Han har grundat The Cordoba Initiative i USA som syftar till att förbättra 
relationerna mellan islam och västvärlden, stärka de moderata rösterna och 
bekämpa religiös extremism inom alla religioner.
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Krister Stendahl memorial lecture äger rum i Bring
salen på Ersta konferens den 7 oktober klockan 15. 
Föreläsningen ges i samarbete med Paideia, the 
European Institute of Jewish Studies in Sweden.



DYNAMIK & DYNAMIT I RELIGIONSMÖTET VIII
Kyrka i vattumannens tid
24 SEPTEMBER KL 9-15:30 I KATARINA FÖRSAM-
LINGSHUS, HÖGBERGSGATAN 13
En stor andel av vår kyrkas medlemmar, ock-
så många av dem som går i gudstjänst, känner 
sig också hemma i den ”alternativa andlighe-

ten”. Hur kan vi föra dialog med 
dem, och med dem som är miss-

trogna mot kyrkan – mind-
fulnessutövare, asatroen-
de och moderna häxor? 

Vilka andliga praktiker 
kan få rum under kyr-
kans valv – qi gong, 

diksha, yoga – var går 
gränsen? I en och sam-
ma församling kan präs-
terna ge olika svar på de 

frågorna, men vi samtalar säl-
lan om det. Nu får vi tillfälle att göra det, till-
sammans med Liselotte Frisk, professor i re-
ligionsvetenskap vid Högskolan Dalarna som 
skrivit boken Nyandlighet i Sverige – ett reli-
gionsvetenskapligt perspektiv, och Steve Hol-
linghurst, anglikansk präst som arbetar vid 
Church Army’s forskningsenhet med frågor 
kring kyrkans kontakt med den alternativa 
andligheten.
Kostnad: 400 kronor inklusive lunch
Anmälan: senast 10 september via kurs-
anmälan på Stockholms stifts hemsida

Krister Stendahl Memorial Lecture
7 OKTOBER KL 15-17 I BRINGSALEN, 
ERSTA KONFERENS, ERSTAGATAN 1 K
Building Bridges Between Islam and Oth-
er Religions är rubriken för imam Feisal Ab-
dul Raufs föreläsning. Arrangeras i samarbete 
med Paideia.
Anmälan senast 2 oktober på telefon 08-
679 55 55 eller email info@ paideia-eu.org 
Ange gärna ditt telefonnummer vid anmälan 
per e-post.

En kväll om tro och tolerans
15 OKTOBER KL 17-21 I STORKYRKAN
Under 2017 firar de lutherska kyrkorna refor-
mationsjubileum. Fram till dess har varje år ett 
särskilt tema, årets tema är Reformation och 
tolerans. Hur såg Martin Luther egentligen på 
religionsdialog? Var det ens möjligt på 1500-ta-
let? Hur ser de lutherska kyrkorna på religions-
dialog? Vilka möjligheter finns på 2000-talet?
Medverkande: Oddbjörn Leirvik, professor för 
interreligiösa studier vid teologiska fakulteten 
i Oslo, föreläser om luthersk teologi i förhål-
lande till andra religioner. Respons från en pa-
nel bestående av Are Kaspersen, prästkandidat i 
Svenska kyrkan, Jessica Schedvin, Förenade hu-
manister, Sebastian Selvén, teol stud, Judiska 
församlingen, Fazeela Selberg Zaib, muslimsk 
debattör. Samtalsledare: Helene Egnell.
Arr: Stockholms stift i samarbete med Sensus, 
Ersta Sköndal högskola och Domkyrkoförsam-
lingen.

Workshops på Skolforum
STOCKHOLMSMÄSSAN 28-30 OKTOBER
Stockholms stift erbjuder två workshops på 
Skolforum: Religionsfrihet i klassrummet med 
Maria Klasson Sundin och Ansikte mot an-
sikte – verktyg för dialog i det mångkultuella 
samhället med Anneli Rådestad och ungdomar 
från Fryshusets projekt Ansikte mot ansikte. 
Läs mer på Skolforums hemsida 
www.skolforum.com

Kåldolmens dag
30 NOVEMBER PÅ HISTORISKA MUSÉET
Kåldolmens dag firar det mångbottnade svenska 
kulturarvet med kåldolmen, som kom till Sve-
rige genom Karl XII:s  kontakter med Turkiet. 
I år flyttar arrangemanget inomhus. Mer infor-
mation kommer på Centrum för re gionsdialogs 
hemsida och Historiska museets annonsering. 
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ICCJ är en paraplyorganisation för de nationella 
råd som finns i 32 länder över hela världen. Svens-
ka samarbetsrådet för judar och kristna är ett av 
dem. Vid årets konferens antogs även den den 
norska judisk-kristna dialoggruppen som med-
lemsorganisation. International Abrahamic Fo-
rum (IAF) är en sidoorganisation till ICCJ, där 
också muslimer finns med. Även ungdomsorga-
nisationen Young Leadership Council, som hade 
sin konferens parallellt med IAF, har muslimska 
medlemmar.

Mellan den 26 och 28 juni samlades 40 delta-
gare till IAF:s konferens med temat Combatting 
Our Teachings of Contempt. Teachings of Con-
tempt var ett uttryck som myntades av den fran-
ske judiske historikern Jules Isaac när han stude-
rade hur kristen teologi hade lärt ut förakt mot 
judendomen. Syftet med konferensen var att lyf-
ta föraktet och förtalet mot andras tro, som ut-
trycks i alla de tre abrahamitiska religionerna. 

Självkritisk atmosfär
Det skapades en atmosfär bland deltagarna som 
möjliggjorde denna ömsesidiga självrannsakan. 
Vi kunde också samtala om hur svårt det är för 
utsatta religiösa minoriteter som judar liksom 
muslimer i USA och Europa att vara öppet själv-
kritiska: det kan så lätt vändas emot dem. Själv 
gjorde jag reflektionen att vi inom kristendomen 
kanske ser en ”backlash”: vi har haft en period 
av självkritik men börjar bli trötta på att jämt 
få stå till svars för korstågen och inkvisitionen 
och det skapar en ny försvarsattityd. Men tyvärr 
är ju våra ”teachings of contempt” gentemot ju-
dendom och islam långt ifrån avskaffade.

Franska erfarenheter
Den 30 juni var det dags för ICCJ:s konferens, 
som samlade omkring 200 personer. Till den an-
slöt fler svenska deltagare från Samarbetsråden 
i Stockholm, Malmö/Lund och Göteborg. Temat 
för denna var Secularity: Opportunity or Peril 
for Religions, the French Experience and Glo-
bal Perspectives. Det var det omstridda franska 
begreppet laïcité* som stod i fokus och skulle få 
möta andra perspektiv på sekularism. Det kun-
de ha blivit högintressant, men tyvärr var vi i de 
svenska och norska delegationerna inte så impo-
nerade av vad som presenterades. Delvis kan det 
ha berott på den bristande simultantolkningen, 
men vårt intryck var att det mera var ett försvar 
för den franska sekularistiska hållningen än en 
verklig dialog mellan olika synsätt.

Prästen och sheikhen
Mest givande var de seminarier som tog upp si-
tuationen i Israel och Palestina, där bland an-
dra den palestinske prästen Hosam Naoum och 
sheikh Ghassan Manasra från Nasaret medver-
kade. Seminarier som både visade att samtalet 
går att föra och hur svårt det är.

Föreläsningarna från båda konferenserna 
finns att ladda ned från ICCJ:s 
hemsida www.iccj.org.

Helene Egnell

*Laïcité betecknar förhållandet i en stat där religionen 
inte har något inflytande i statens angelägenheter och att 
staten inte heller har något inflytande på religiösa institu-
tioner. Den franska staten tillämpar detta på ett mycket 
strikt sätt, vilket väckt debatt.

Att bekämpa förtalet av varandras religioner
Hur kan vi sluta förtala varandras religioner? Det var frågan i en av tre 
konferenser som International Council of Christians and Jews (ICCJ) 
arrangerade i Aix-en-Provence i somras. 

Professorn i judaistik Ruth Langer var en av föreläsarna 
på IAF:s konferens, här med ordförande rabbi Ehud Bandel 
och vice ordförande sheikh Ghassan Manasra.
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www.centrumforreligionsdialog.se

Prenumerera på Nyhetsbrevet
Läs nyheter och information från Centrum för religionsdialog.
Nyhetsbrevet distribueras digitalt 4 ggr/år.

. Vill du prenumerera kontakta Lena Hedström, lena.hedstrom@svenskakyrkan.se

Redaktör: Pär Sandberg, par.sandberg@svenskakyrkan.se

På centret arbetar: 
Stiftsadjunkt Helene Egnell, tel 08-508 940 09, mobil 073-561 89 64, helene.egnell@svenskakyrkan.se
Stiftsadjunkt Birgitta Winberg, tel 08-508 940 19, mobil 070-567 08 26, birgitta.winberg@svenskakyrkan.se    
Adress: Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16306, 103 25 Stockholm                               

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift 
Verkar för samarbete och goda relationer mellan kristna och människor av annan tro genom att:

•	 Stötta och inspirera till religionsmötesprojekt i Svenska kyrkans församlingar
•	 Erbjuda kurser, samtalskvällar och dialoggrupper
•	 Förmedla kunskap, kontakter, litteratur m m 
•	 Reflektera teologiskt över erfarenheter av religionsmöte

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook

Missa inte!
Den mycket sevärda utställ-
ningen Juden Jesus visas på 
Judiska museet till och med 
den 30 september. 

Gå själv eller boka en vis-
ning för en grupp från för-
samlingen! 

Mer info finns på 
www.judiska-museet.se

VI FLYTTAR
Centrum för religionsdia-
log flyttar temporärt till 
Stiftskansliet, Klara Södra 
Kyrkogata 1. 
Postadressen är Box 
16306, 103 25 Stockholm. 
Våra telefonnummer är 
samma som tidigare.

Tips:

Inspiration för religionsmöten
Studieboken Sann mot sig själv – öppen mot 
andra och biskopsbrevet Kyrkliga handlingar i 
en mångreligiös kontext, liksom Samarbetsrå-
dets för judar och kristna skrift I vår tid – en 
ny relation mellan judar och kristna är ständigt 
aktuella. 

Vi kommer gärna och leder samtal kring dem 
vid medarbetarsamlingen, kontraktskonventet 
eller församlingsaftonen! Kontakta oss direkt!

Nordiska folkkyrkor 
i det mångreligiösa samhället
SIGTUNASTIFTELSEN 26-28 MARS 2014
Detta blir det fjärde tillfället då medarbetare i de 
nordisk-lutherska folkkyrkorna samlas för att dela 
erfarenheter och reflektera teologiskt över hur vi 
är folkkyrka i ett mångreligiöst samhälle. Mer in-
formation kommer på hemsidan och i nästa ny-
hetsbrev.

Boka almanackan:

FO
TO

: C
H

RI
S 

SC
H

A
U

FL
IN

G
ER


