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tersuppsats, Andlighet och religion på Fryshuset, 
intervjuat ledare på Fryshuset om deras tankar kring 
andlighet. Uppsatsen ger en spännande bild av den 
nya andlighet som växer fram idag utanför de tradi-
tionella religionsgränserna. Den finns att ladda ned 
på Centrum för religionsdialogs hemsida.

www.centrumforreligionsdialog.se

Lokala interreligiösa råd bildas på allt fler platser. 
Göteborg var först ut och sedan har råd bildats i bland 
annat Linköping, Örebro och Malmö. I Göteborg var 
Marika Palmdahl anställd för att leda ett projekt kring 
interreligiös dialog 2007-2009. En projektrapport har 
producerats, som kan beställas från Göteborgs stift. 
Marika har nu en anställning i Göteborgs stift, där hon 
fortsätter arbetet med religionsdialog.

Ett annat projekt där religionsdialog varit en viktig 
del har ägt rum under namnet Brobygge i Lands-
krona. Projektet, som omfattat samarbete med den 
islamiska församlingen och ett diakonalt barn-, 
ungdoms- och familjearbete, redovisades vid en 
seminariedag den 28 maj. Där framhölls att projektet 
har förändrat församlingens bild av vad den är och 
vill vara. Dialog kan inte vara något i en medarbetares 
befattningsbeskrivning utan måste vara utgångspunk-
ten för hela församlingens arbete.

På Fryshuset i Stockholm spelar religionsdialogen 
en allt större roll. I juni genomfördes en resa till Etio-
pien med kristna, judiska och muslimska ungdomar, i 
samarbete med Sensus. 

Maria Kjellsdotter, präst i Sofia församling och 
ledare för projektet Ung och global, har i en mas-

Dialogen blomstrar landet runt
I maj bildades Sveriges interreligiösa råd, där representanter för kristna kyrkor, islam, ju-
dendom, buddhism, hinduism och sikhism ingår. Att ledarna för de olika trossamfunden 
regelbundet träffas lägger en grund för interreligiös förståelse och samarbete.
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Ett tjugotal ungdomar och ledare från Fryshuset reste till Etio-
pien i juni i år. Vill du veta mer om deras resa, kontakta Maria 
Kjellsdotter, maria.k.rydinger@fryshuset.se



Dynamik och dynamit 
i religionsmötet IV
29 SEPTEMBER I BOTKYRKA

I anslutning till Bönens år bjuder Centrum för religi-
onsdialog in till samtal om bön med några represen-
tanter för andra trostraditioner. Vi möts i Botkyrka, 
där vi vandrar runt till olika rum för bön. Imam 
Mohammad Muslim introducerar oss i den mus-
limska bönetraditionen och buddhistmunken Bhan-
te Pannaratana i den buddhistiska. Dominikansyster 
Katrin Åmell leder ett samtal om gemensam bön. 

Dagen inleds med morgonbön kl 9 i Ljusets 
kyrka och genomförs i samarbete med Botkyrka 
församling och Botkyrka Folkhögskola. 

Avgift 200 kronor inklusive skriften Kan vi be till-
sammans samt lunch. Anmälan senast 22 september 
på Stockholms stifts hemsida, www.stockholmsstift.se/
kursanmalan

Ber vi till samma Gud?
19 OKTOBER KL 18.30-21 I STORKYRKOSALEN

Välkommen till ett seminarium om bönen i olika 
trostraditioner. Hur ber vi? Varför ber vi? Vem ber vi 
till? Företrädare för olika religiösa traditioner talar 
om sina förhållningssätt till bön. Tilltugg och för-
friskningar serveras.

Medverkande: Eva Ekselius, författare, judinna; 
Sante Poromaa sensei, zenbuddhist; Abdulkader Habib, 
rektor för Kista folkhögskola, muslim; Satu Hirsch, 
psykoterapeut och teolog, kristen ortodox. Samtalsledare: 
Journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson.

Gamla texter i en ny tid – 
om att tolka Bibeln och Koranen
31 OKTOBER KL 9.30-16.30 PÅ SIGTUNASTIFTELSEN

Centrum för religionsdialog är medarrangör till 
en seminariedag på Sigtunastiftelsen om hur judar, 
kristna och muslimer tolkar sina texter och försöker 
hitta sätt att förstå, uttrycka och förverkliga sin tro i 
nya tider, under nya omständigheter.

Medverkande: Karin Hedner Zetterholm, Hanna 
Stenström, Mohammad Fazlhashemi, Morton 
Narrowe, Stefan Swärd och Fazeela Selberg Zaib. 
Moderator: Göran Rosenberg. Mer information och 
anmälan på Sigtunastiftelsens hemsida, 
www.sigtunastiftelsen.se

Krister Stendahl 
Memorial Lecture
8 NOVEMBER KL 13 
I STORKYRKOSALEN

Rabbinen David Rosen håller 
årets Krister Stendahl Memori-
al Lecture över ämnet Is religion 
the problem or the solution – 
especially in the Middle East? 

David Rosen är sedan länge 
en ledande judisk representant 
för interreligiös dialog inter-
nationellt. Han är direktor 

På Centrum för religionsdialog arbetar: 
Stiftsadjunkt Helene Egnell, tel 073-561 89 64, helene.egnell@svenskakyrkan.se
Stiftsadjunkt Birgitta Winberg, tel 070-567 08 26, birgitta.winberg@svenskakyrkan.se

Post- och besöksadress: S:t Jakobs församlingshus, Västra Trädgårdsgatan 2, 111 53 Stockholm.                
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Prenumerera på Nyhetsbrevet
Läs nyheter och information från Centrum för 
religionsdialog. Nyhetsbrevet distribueras digi-
talt 4 ggr/år.

. 
Vill du prenumerera kontakta Lena 

Hedström, lena.hedstrom@svenskakyrkan.se

En förändring bland personalen på Centrum för 
religionsdialog sker nu i höst. Annika Wirén har slutat 
sin anställning, efter att ha funnits med i arbetet från 
starten i januari 2008. 

Annika går nu till en komministertjänst i Nacka 
församling med placering i Fisksätra – en tjänst där 
hon kommer att fortsätta dialogarbetet på lokal nivå. 
I Fisksätra pågår projektet Guds hus med samarbete 
mellan Svenska kyrkan, Katolska kyrkan och den 
Islamiska föreningen, som vi tidigare berättat om i 
nyhetsbrevet. 

Nytt mobilnummer för Annika blir 070-243 23 01 
och hon kommer att ha kvar sin e-postadress annika.
wirén@svenskakyrkan.se.  

Rekrytering av ny medarbetare på Centrum för 
religionsdialog pågår. 

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•	                                

Annika Wirén slutar
för American Jewish Committee’s Department for 
Interreligious Affairs och är en av de internationella 
presidenterna för Religions for Peace. Han har verkat 
i Sydafrika, USA och Irland, där han under flera 
år var överrabbin. Han bor i Israel och har där haft 
många uppdrag på religionsdialogens område, inte 
minst i kontakterna med katolska kyrkan. 

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Pai-
deia, The European Institute for Jewish Studies in 
Sweden. Den äger rum i Storkyrkosalen, som ligger 
på Trädgårdsgatan 9 i Gamla stan. 

Anmälan senast 31 oktober via Stockholms stifts 
hemsida, www.stockholmsstift.se/kursanmalan eller 
lena.hedstrom@svenskakyrkan.se

Eftermiddagste-ologi
Två prominenta religionsteologer gästar Stock-

holm i november och vi har 
förmånen att möta dem över en 
kopp te på Centrum för 
religionsdialog. Engelska är 
språket vid båda tillfällena. 
Begränsat antal platser. 

Anmälan senast 1 vecka innan aktuellt datum till he-
lene.egnell@svenskakyrkan.se

10 NOVEMBER KL 15-17

Charles Amjad-Ali, protestantisk teolog från Pakis-
tan, nu verksam som Martin Luther King Jr Profes-
sor of Justice and Christian Community vid Luther 
Seminary i S:t Paul, Minnesota. Han har varit di-
rektor för Christian Study Centre i Rawalpinid, 
Pakistan, och har framför allt ägnat sig åt männis-
korättsfrågor och dialog med muslimer.

23 NOVEMBER KL 16-18

Pater Christian Troll S J är en katolsk islamolog och 
religionsteolog, som under många år var ledamot av 
det påvliga rådet för interreligiös dialog. Hans se-
naste bok heter Dialogue and Difference, där han 
hävdar att det är dags att på allvar ta upp religioner-
nas olikhet i dialogen.

AdRESSäNdRING  
Centrum för religionsdialog har ny post-
adress. Istället för en boxadress har vi nu 
vår besöksadress även som postadress, 
alltså Västra Trädgårdsgatan 2 A, 
111 53 Stockholm.

Birgitta Winberg börjar
Ny medarbetare blir Birgitta Winberg. Hon präst-
vigdes för Stockholms stift 1985 och har tjänstgjort 
i Huddinge och som fängelsepräst i Kungsholms 
församling på Kronobergshäktet. Birgitta kommer 
närmast från en tjänst som präst på Kronobergshäk-
tet och samordnare för fängelsepräster i Stockholms 
stift. De senaste fem åren har Birgitta varit president i 
en ekumenisk världsorganisation för fängelsepräster, 
International Prison Chaplains Association.



I år är det Bönens år i Svenska kyrkan och Centrum 
för religionsdialog uppmärksammar frågan om inter-
religiös bön i olika sammanhang. 

Under Gotlands kyrkvecka i juli höll vi ett semina-
rium på temat Kan vi be tillsammans?  Deltagarna i 
seminariet var ense om att svara ja på den frågan, men 
det är inte självklart för alla. Innan man kommer sam-
man över religionsgränserna för att be kan det vara 
bra att ha funderat över om vi tror att vi ber till sam-
ma Gud, om hur vi ber i olika religiösa traditioner 
och hur vi kan finna former som alla kan känna sig 
hemma i. Symboler och uttryckssätt är inte så univer-
sella som vi gärna vill tro.

Å andra sidan finns tillfällen då det är självklart 
och upplevs som nödvändigt att be tillsammans. En 
mycket konservativ pastor svarade ett bestämt nej på 
frågan om en kristen och en muslim kan be tillsam-
mans. Men när han fick frågan om en kristen och en 

Att be tillsammans

www.centrumforreligionsdialog.se

muslimsk förälder kunde be för sitt sjuka barn till-
sammans, svarade han genast: Ja, men det är väl själv-
klart!

dEN 29 SEPTEMBER ordnar vi en heldag i Botkyrka, 
där vi får möta muslimsk och buddhistisk bönetradi-
tion och tillsammans fundera över frågan om och hur 
vi kan be tillsammans. 

dEN 19 OKTOBER blir det samtalskväll i Storkyrkosa-
len på temat Ber vi till samma Gud?  Se närmare de-
taljer under rubriken På gång i detta nyhetsbrev.

Kan vi be tillsammans är också titeln på en skrift av do-
minikansyster Katrin Åmell, som utgivits av Sveriges 
Kristna Råd. Boken sammanfattar hur denna fråga har 
diskuterats ekumeniskt och den kan beställas från Sveri-
ges Kristna råd, material@skr.se, tel 08-453 68 00.

Bönens år
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