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I samband med Svenska kyrkans forskardagar i början 
av december hade Centrum för religionsdialog inbju-
dit till en extra konferensdag, där ett 20-tal personer 
från de norska, danska, finska och svenska evangelisk-
lutherska kyrkorna deltog. 

De danska deltagarna berättade om nätverket 
Folkekirke og religionsmøde, där olika stift samar-
betar för att stötta arbetet med religionsmöten i 
församlingarna och utveckla religionspedagogiska 
metoder i anslutning till det. Trots allt vi hör om 
islamofobi i Danmark finns det alltså, enligt  Fol-
kekirke og religionsmødes generalsekreterare Kåre 
Schelde Christensen, ett brett stöd för religionsdia-
log bland Folkekirkens medlemmar.

Den norska situationen präglas dels av Rådet for 
tros- og livssynssamfunn, där det human-etiska förbun-
det spelar en konstruktiv roll, dels av att den norska 
staten bedriver en ”aktiv, stöttande religionspolitik” 
eftersom man menar att religion har en positiv roll i 
samhället. Norge representerades av Sven Thore Kloster, 

som har hand om dialogfrågor i norska kyrkan, och 
Anne Anita Lillebø från Emmaussenteret, ett dialog-
centrum med 20 år på nacken. 

Från Finland gavs en skildring av ett livaktigt dialo-
garbete på gräsrotsnivå av Heidi Rautionmaa, som är 
engagerad i organisationen Religions for Peace in Europe. 

Alla deltagare var eniga om att detta utbyte mellan de 
nordiska länderna måste fortsätta och den norska dele-
gationen lovade att kalla till en ny konferens 2011.

Nordiska folkkyrkor
i det mångreligiösa samhället
Det finns många likheter men också viktiga skillnader – vi har mycket att lära 
av varandra. Det var slutsatsen efter konferensdagen Nordiska folkkyrkor i det 
mångreligiösa samhället.

Sven Thore Kloster och Anne Anita Lillebo.
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Dynamik och dynamit 
i religionsmötet III

18 MARS KL 9-16 I SKÄRHOLMENS KYRKA

Inspirationsdag för Nätverket för praktisk 
religionsteologi och alla som är intresserade av 
religionsmöten. 

Inbjuden talare är Jan Henningsson, som presen-
terar det religionsteologiska dokument om kristen-
domens förhållande till islam som han skrivit för 
Svenska kyrkan. Skärholmens församling presente-
rar sitt arbete med religionsmöten och hur proces-
sen kring moskébygget där utvecklas. 

Det blir också tillfälle för deltagarna att dela erfa-
renheter av religionsmöten i församlingsarbetet och 
diskutera hur ett religionsteologiskt dokument kan 
vara till stöd och vägledning i detta. 

Dagen inleds med mässa kl 9 och därefter ser-
veras frukost.

Avgift: Lunch till självkostnadspris, ca 70 kronor.
Anmälan senast 8 mars via Kompetensguiden på 

Stockholms stifts hemsida eller till Ann Svahn, tel 08-
50894043, ann.svahn@svenskakyrkan.se

Eftermiddagste-ologi: 
Jesus möter Buddha

27 APRIL KL 16-18 
PÅ CENTRUM FÖR RELIGIONSDIALOG

Jesus möter Buddha. Kristna och buddhister i dialog 
heter en essäsamling av Jan Olov Fors, präst i 
Kungsholms församling. Finns det likheter mellan 
Jesus och Buddha och vad de har att lära oss om 
livet? Går det att förena tankar på reinkarnation 
och nirvana med det kristna evighetshoppet? Det 

är exempel på frågor som diskuteras i boken och 
som Jan Olov Fors kommer att samtala om med 
buddhistmunken Bhante Dhammaratana över en 
kopp te på Centrum för religionsdialog. 

Välkommen att vara med i samtalet.
Anmälan senast 20 april via Kompetensguiden på 

stiftets hemsida eller till Ann Svahn, tel 08-50894043, 
ann.svahn@svenskakyrkan.se

Tro och religion i Spånga
Interreligiösa dialogen i Spånga arrangerar en se-

minarieserie under våren 2010, där olika religiösa 
samfund bjuder in till sina lokaler och berättar om 
sin tro. Seminarierna äger rum på tisdagar kl 19.                       

Ingen föranmälan behövs.
Mer information ges av Annika Wirén, tel 073-

561 14 21, annika.wiren@svenskakyrkan.se.

Islam bortom mediebruset
9 MARS KL 19
ISLAMISKA FÖRbUNDET I JÄRvA, 
ASKEbYKROKEN 9 I RINKEbY

Svenska kyrkan i Spånga-Kista 
– en folkkyrka i nutid
6 APRIL KL 19 I FÖRSAMLINGSHUSET,  
vÄRSTA ALLé 1 I SPÅNGA

Grannens rättigheter i Islam

4 MAJ KL 19 PÅ ERITREANSKA ISLAMISKA 
FÖRENINGEN,  LÄTTINGEbACKEN 46, TENSTA

Missionskyrkan, en fri och öppen kyrka

8 JUNI KL 19 I TENSTAKYRKAN, 
TISSLINGEPLAN 30-34, TENSTA

 



Medverkande i konferensdagen var Jesper Svartvik, 
Krister Stendahl professor vid Lund universitet och 
Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem, och Mats 
Ekström, pensionerad präst i Stockholms stift med 
ett mångårigt engagemang i judisk-kristen dialog. De 
problematiserade och diskuterade olika kristna texter 
med mer eller mindre antijudiskt innehåll och de för-
färande konsekvenser som dessa texter fått under den 
kristna kyrkans historia. Jesper Svartvik diskuterade bland annat berät-
telsen om förhänget i templet, som enligt de sy-
noptiska evangelierna rämnade vid Jesu död. Han 
frågade sig om det verkligen finns en enda teolo-
gisk modell för Jesu död. Om vi säger, i linje med 
många exegeter, att vägen till Gud öppnas när för-
låten rämnar, bör vi  komma ihåg att den rämnar 
före hans död i Lukas evangelium.  

Mats Ekström gav en överblick över Improperi-
ernas historia, från förlagor redan under 600-och 
700-talen till Palestrinas tonsättning, uruppförd i 
Vatikanen år 1560. Denna har därefter framförts 
varje Långfredag . Han berättade om möten med 
judar som själva eller i sina familjer har minnen 

av förföljelse just på Långfredagen. Mats presen-
terade också en alternativ text till Improperierna 
baserad på citat ur Nya Testamentet. 

Mitt folk, mitt folk, 
vad har jag gjort mot dig… 
Improperierna och andra kristna texter med mer eller mindre antijudiskt in-
nehåll stod i fokus på en konferensdag den 27 januari i Högalids församlingshus.

En 7,5-poängskurs om att vara kyrka i ett mångkulturellt 
och mångreligiöst samhälle kommer att ges på halvfart på 
Teologiska Högskolan andra halvan av höstterminen 2010. 
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Kyrka i det nya Sverige - ny utbildning

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 mm •	
Reflektera teologiskt över erfarenheter av religionsmöte•	                                

Högtidskalender på webben
Vill du följa när och hur olika religioner firar sina högtidsdagar? På Centrum för religionsdialogs hemsida 
finns en högtidskalender för aktuell månad. Sensus har givit ut en multireligiös almanacka, som kan bestäl-
las via www.sensus.se.  

Mer information kommer i nästa Nyhetsbrev. Den 
som är intresserad kan också kontakta Sven Halvard-
son på Teologiska Högskolan, tel. 08-564 357 17.

En av föreläsarna var professor Jesper Svartvik. 



www.centrumforreligionsdialog.se

Dessa frågor stod i fokus på en kursdag som Centrum 
för religionsdialog arrangerade den 9 februari i S:t Gö-
rans församlingsvåning. Dagen tog sin utgångspunkt i 
boken Att tolka Bibeln och Koranen – konflikt och för-
handling. Bokens redaktör, Hanna Stenström, och tre 
av författarna medverkade.

Karin Hedner Zetterholm, docent i religionshis-
toria, redogjorde för hur de tre huvudgrenarna inom 
judendomen – reformjudendom, konservativa och 
ortodoxa – förhåller sig till Torah. I judendomen har 
traditionen en lika stark ställning som skriften, där 
Torah i vid bemärkelse är hela Guds kommunikation 
med människorna och tolkningen är en del av uppen-
barelsen. Sedan äldsta tid har man haft uppfattningen 
att de motsägelser som finns i bibeltexten finns där för 
att visa att Gud vill dra in människan i ett samtal om 
textens mening, som inte är given.

Att traditionen, Sunna, är en lika viktig del av Is-
lam som Koranen framhöll Susanne Olsson, religi-
onshistoriker vid Södertörns högskola. Det räcker 
inte med att säga ”Det står i Koranen”. Hänsyn 
måste tas till hur de laglärda har tolkat den. Under 
Islams första tre århundraden fanns en dynamisk 
”förnuftstolkning” som utvecklades i fyra olika 
lagskolor. Vid 900-talets mitt ansåg man att det 

inte fanns något mer att tolka. Därefter har man äg-
nat sig åt ”imitationstolkning”, som går tillbaka på 
tolkningar som redan fanns, alltså inte längre direkt 
till Koranen. I de förnyelserörelser som växer fram 
inom Islam idag vill man gå tillbaka till en ”förnuft-
stolkning”, eftersom det idag finns företeelser som 
inte var tänkbara på 900-talet.

Mikael Larsson, bibelvetare på Svenska kyrkans en-
het för forskning och kultur, utgick från texten om 
Jeftas dotter i Domarboken. Texten hör till de svår-
smälta: Jefta lovar att om Gud ger honom framgång 
i ett slag så ska han offra den första varelse han möter 
när han återvänder – och det blir hans dotter. Mikael 
Larsson gav tre nutida tolkningar i kristen tradition: 
en där Jeftas dotter lyfts fram som förebild, som villigt, 
liksom Kristus, offrade sitt liv; en där Jeftas handlande 
fördöms och där texten måste läsas som en uppmaning 
att kämpa emot att kvinnor offras för männens syften; 
en där komplexiteten i texten lyfts fram, att vi alla har 
en förövare och ett offer inom oss.

För den som missade denna intressanta kursdag ges 
ett nytt tillfälle. Den kommer att ges på Teologiska 
högskolan andra halvan av höstterminen 2010 eller i 
början av 2011. Den som vill veta mer kan kontakta  
oss på Centrum för religionsdialog. 

Att tolka Bibeln och Koranen 
– konflikt och förhandling
Hur handskas vi med religiösa texter som utgår från andra samhällsförhållanden 
än dem vi lever i och uttrycker värderingar som står i konflikt med vår 
uppfattning? Vilken auktoritet har dessa texter för oss och hur kan vi förhandla 
fram en mening som ger oss andlig och moralisk vägledning? 

På centret arbetar: 
Stiftsadjunkt Helene Egnell, tel 073-561 89 64, helene.egnell@svenskakyrkan.se

Stiftsadjunkt Annika Wirén, tel 073-561 14 21, annika.wiren@svenskakyrkan.se    

besöksadress: S:t Jakobs församlingshus, Västra Trädgårdsgatan 2, postadress: Box 16345, 103 26 Stockholm

                               

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


