
Viktigt enas mot extremism menar 
årets Stendahlföreläsare
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Imam Feisal Abdul Rauf framhöll i 
årets Krister Stendahl memorial lectu-
re vikten av att de moderata krafterna 
i alla religiösa traditioner samlas för 
att motverka religiös extremism. 

Han slog an en personlig ton och berättade om 
sin egen kamp för att hitta en amerikansk mus-

limsk identitet som förenar det bästa av såväl det 
amerikanska samhällets som islams ideal.

Mötesplats
Imam Feisal, som är inspirerad av sufismen, 
menar att eftersom det bara finns en Gud, är 
gudstron en mötesplats för troende från alla re-
ligioner, även om vi har olika uppfattningar i 
många frågor. En videoinspelning av föreläsning-
en finns upplagd på Youtube och länk finns på 
Cent rum för religionsdialogs hemsida.
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Imam Feisal samtalar med Annika Wirén 
och Kristina Hellqvist.



Nordiska folkkyrkor 
i ett mångreligiöst samhälle
Under 2014 står Sverige värd för konferensen Nordis-
ka folkkyrkor i ett mångreligiöst samhälle, inför refor-
mationsjubileet med fokus på lutherska perspektiv. Syf-
tet med dessa konferenser är att ge tillfälle till teologisk 
reflektion över erfarenheter från religionsdialog. Odd-
bjørn Leirvik kommer att tala om Luthersk teologi 
i møte med andre religionar och Jesper Svartvik om 
frågan Är det i ljuset av den judisk-kristna dialogen 
dags att ompröva begreppsparet: Lag och evangelium? 
Det blir även utflykt till Fisksätra och Guds hus-projek-
tet, och Maria Kjellsdotter Rydinger kommer att pre-
sentera Fryshusets ungdomsprojekt Tillsammans för 
Sverige. Och kanske viktigast av allt: rapporter och er-
farenhetsutbyte från de olika nordiska länderna. 

Konferensen är främst för medarbetare i de nordiska 
lutherska kyrkorna och äger rum 26–28 mars på Sig-
tunastiftelsen, kostnad 2 990 kronor i dubbelrum och 
3 390 kronor i enkelrum. Kontakta Centrum för reli-
gionsdialog för mer information.

World Interfaith Harmony Week
Första veckan i februari har av FN utropats till 
World Interfaith Harmony Week och är ett tillfälle 
att uppmärksamma religionsdialogen lokalt. I Stock-
holm kommer det för tredje året i rad att bli aktivite-
ter i Medborgarhuset under rubriken Ljus på Medis i 
Interreligiöst fredsforums regi den 8 februari. Har ni 
egna arrangemang, meddela gärna Centrum för reli-
gionsdialog eller lägg ut det på Interreligiöst fredsfo-
rums Facebooksida!

Religionsdialoghelg i Kungsholms kyrka
Den 15–16 februari står religionsdialogen i fokus i 
Kungsholms kyrka i ett samarbete mellan försam-
lingen och Centrum för religionsdialog. På lördag-
kvällen framförs mässan The Armed Man och ef-
ter söndagens temamässa blir det interreligiöst pa-
nelsamtal om Tillit i en tid av misstro, ett tema som 
också kommer att prägla gudstjänsten.

Den mediterande 
dalahästen – en dag 
i populärreligiositetens tecken 

Hur kan vi i kyrkan relatera till populärre-
li  giositeten? Det var frågeställningen vid 
en studiedag som Centrum för religions-
dia log anordnade i slutet av september. 
Liselotte Frisk, professor i religionsveten-
skap vid högskolan Dalarna, gav en bild 
av det populärreligiösa landskapet i Sveri-
ge idag med utgångspunkt i sin nyutkom-
na bok Den mediterande dalahästen. Bo-
ken bygger på en studie av populärreli-
giösa uttryck i Dalarna. Denna andlighet 
kännetecknas av gränsöverskridande mel-
lan olika religiösa traditioner, nedtoning av 
religiös ideologi och betoning på den inre 
upplevelsen. Läs gärna bloggen: 
www.denmediterandedalahasten.se/#home

Behov i det postmoderna samhället
Steve Hollinghurst, anglikansk präst som 
forskar kring kyrkans möte med popu-
lärreligiositeten, påpekade att denna sva-
rar på människors behov och frågor i det 
postmoderna samhället, och ställde frå-
gan om hur kyrkan kan möta utmaningen 
från människor som hellre lyssnar till den 
inre rösten än till yttre auktoriteter. Kurs-
deltagarna fick sedan i grupper fundera 
kring hur man i konkreta situationer kan 
förhålla sig till asatro, qi gong och reiki-
healing.

En liknande kursdag kommer att ges i 
Uppsala stift den 12 februari – kontakta 
Eva Åsjö, eva.asjo@svenskakyrkan.se för 
mer information.
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www.denmediterandedalahasten.se/#home


Kanske alla har rätt – eller fel. Religionsmöten och syn på andra 
i mångreligiösa miljöer • Sven Halvardson, Artos 2012

Sven Halvarson är docent i religionssociologi vid Teologiska högskolan i Stock-
holm, där han bland annat leder kursen Kyrka i det nya Sverige. I boken Kanske 
alla har rätt – eller fel redovisar han en intervjuundersökning med kristna och 
muslimer i ett par stockholmsförorter. Det är missionsförsamlingarna i dessa 
områden som är i undersökningens fokus, tillsammans med de muslimska för-
samlingar som är möjliga dialogpartners. Boken innehåller också presentatio-
ner av olika religionsteologiska förhållningssätt, samt jämförelsematerial från 
situationen i Pakistan respektive Mellanöstern.

Halvarsons slutsats är att i Sverige finns bättre förutsättningar än på många an-
dra håll i världen för interreligiöst samarbete. Han menar också att interreligiösa 
kontakter finns i de församlingar och områden han undersökt, men att de behö-
ver utvecklas. Försiktigheten är stor när det gäller att gå från artighet till fördju-
pade kontakter, verkligt samarbete och samtal om tro. Reflektion och undervis-
ning behövs, menar Halvardson: många är famlande och undrande, både om den 
andres tro och om vad den egna tron säger om relationen till den andre. 

Är religion en mänsklig rättighet? • Hans Ingvar Roth, Norstedts 2012

Vad är egentligen religionsfrihet? Frågan aktualiseras ständigt i debatterna om 
omskärelse, handskakning, klädsel och skolans läroplaner. I boken Är religion 
en mänsklig rättighet? benar pedagogikprofessorn Hans Ingvar Roth ut begrep-
pen. Hur religionsfriheten skiljer sig från andra rättigheter, toleransteorier, kritik 
mot och argument för religionsfrihet samt religionsfrihetens gränsdragningar är 
teman som tas upp. Roth avslutar med att konstatera: ”Ju säkrare torgets cen-
trum är som mångkulturell mötesplats och ju tydligare religionsfrihetens plats är 
i den mänskliga rättighetsfamiljen, desto lättare blir det för torgets besökare att 
vara generösa mot varandra när det gäller möjliga religionsyttringar i det offent-
liga rummet.”

Pastorala råd från SKR
Möta människor i högtidens glädje och sorg. Pastorala råd för det mångkultu-
rella lokala sammanhanget heter en ny bok i Sveriges kristna råds skriftserie (nr 
19). Den tar upp hur man kan mötas med respekt för de skillnader som finns 
mellan kyrkorna i synen på dop, nattvard, konfirmation, vigsel och begravning; 
skillnader som kan leda till konflikter men också berika om de hanteras klokt. 
Skriften kostar 95 kronor och kan beställas via SKR:s hemsida: 
www.skr.org/material/skriftserien

Nya skrifter från SST
Två nya böcker har utkommit i den serie som Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund (SST) inledde förra året. Uppvaknandets vägar: Från buddhistisk 
historia till nutidens utövning och gemenskapsliv av Trudy Fredriksson ger en 
sammanfattning av buddhismens historia med tonvikt på dess utbredning i Sve-
rige. Man får exempelvis lära sig att den socialistiska och feministiska pionjä-
ren Kata Dahlström också var buddhist. 

Shia-muslimer i Sverige – en kortfattad översikt 
av Göran Larsson och David Thurfjell presenterar en gren av islam som är 
mindre känd i Sverige och som ofta ses som marginell. Den omfattar dock 15 
procent av världens muslimer och är majoritetsreligion i fem länder. I Sverige 
finns 39 församlingar med knappt 40 000 medlemmar.
Skrifterna kan beställas gratis från SST, info@sst.a.se, tel 08-453 68 70.

Centrum för religionsdialog tipsar om 
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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

Julkampanjen, Svenska kyrkans insamling till det 
internationella arbetet, tipsar om att läsa Kairos-
Palestina-dokumentet, en skrift där de kristna pa-
lestinierna beskriver situationen i sitt land. Här 
kommer ytterligare tips till bredvidläsning:

Israel och sionism
Anglikanska kyrkans studie med titeln Land of 
Promise? An Anglican exploration of Christian at-
titudes to the Holy Land, with special reference 
to ’Christian Zionism’ försöker hantera oenighe-
ten bland kristna kring hur man ska förhålla sig 
till konflikten i Israel/Palestina. Den går igenom 
definitioner av begreppen Israel och sioinism och 
ger en historik över kristna relationer till Det he-
liga landet och judendomen. Studien kommer så 
småningom fram till en redovisning av företeelser 
som anglikaner bör bejaka eller ta avstånd ifrån. 
Dessutom diskuteras frågor som är omöjliga att 
nå enighet kring. Med sin gedigna historiska ge-
nomgång och teologiska reflektion är det här en 
mycket bra resurs. http://nifcon.anglicancommu-
nion.org/resources/documents/index.cfm

Tro på en levande Gud
International Council of Christians and Jews 
(ICCJ) har inom ett pågående studieprogram om 
situationen i Israel/Palestina gjort ett uttalande: As 
Long As You Believe in a Living God You Must 
Have Hope – Reflections on the Role of Religious 
and Interreligious Groups in Promoting Reconci-

Ekumeniska resurser för Kairos-Palestina
Utsikt mot Bethlehem.

liation about and in the Troubled Middle East. 
www.iccj.org

Kairos-kritik
ICCJ gjorde 2010 ett uttalande om Kairos-doku-
mentet med anledning av den hårda kritiken från 
både judar och kristna. ICCJ avvisar mycket av 
kritiken som orättvis och överdriven, men ställer 
ändå vissa frågor, som är värda att ta på allvar. 
Dokumentet, Let us have mercy upon words, lad-
das ned från www.iccj.org

ICCJ:s tolv punkter för en ny relation mellan 
judar och kristna berör också situationen i Isra-
el/Palestina. Häftet I vår tid kan laddas ned från 
Centrum för religionsdialogs hemsida. 
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http://nifcon.anglicancommunion.org/resources/documents/index.cfm
www.iccj.org/As_long_as_you_believe_in_a_living_God__you_must_have_hope.4173.0.html
www.iccj.org/redaktion/upload_pdf/201011261802000.ICCJ%20-%20Mercy%20Upon%20Words.pdf
www.centrumforreligionsdialog.se

