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 Vi flyttar!
 

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

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

Vi flyttar!
Centrum för religionsdialog flyttar till nya, permanenta lokaler. 
Om allt går i lås är vi på plats i S:t Jacobs församlingshus, 
Västra Trädgårdsgatan 2, den 17 augusti. 

Vad ska vi tro om de andra?
”Vad ska vi tro om de andra?” Så kan man formulera den fråga som religionsteologin ställer. Hur 
ska vi som kristna förstå att det finns människor som tror på andra sätt? 

På uppdrag av kyrkomötet arbetar Svenska kyrkans teologiska kommitté med att ta fram två 
dokument som behandlar dessa frågor, ett allmänt och ett som fokuserar på islam. Dokumenten 
beräknas bli färdigställda under hösten. 

Vid en kursdag den 7 oktober kommer professor Kajsa Ahlstrand att presentera de dokument 
hon arbetat fram. Närmare information under ”På gång”.

Prenumerera på Nyhetsbrevet
Nyhetsbrevet distribueras digitalt till alla intresserade. 
Vill du prenumerera, kontakta Lena Hedström, lena.hedstrom@svenskakyrkan.se 



Krister Stendahl                      
Memorial Lecture

13 okToBER kl 16.00 i SToRkYRkoSalEN

Professor Paul F Knitter är föreläsare vid denna för-
sta Krister Stendahl Memorial Lecture. 

Det är i oktober 25 år sedan Krister Stendahl vig-
des till biskop för Stockholms stift och vi vill hedra 
hans minne med en föreläsning i hans anda, som vi 
hoppas ska bli ett årligen återkommande evenemang.

Paul F Knitter är en av världens mest framstående 
religionsteologer med böcker som No Other Name? 
och One Earth Many Religions: Multifaith Dialogue 
and Global Responsibility.

Kvinnoliv och identitet – 
övergångsriter i judendom, kristendom    
och islam

25-26 okToBER på SigTuNaSTiFTElSEN

Centrum för religionsdialog arrangerar tillsammans 
med Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté och Sig-
tunastiftelsen den fjärde konferensen om religions-
dialog i genderperspektiv. 

Föreläsare: Judith Narrowe, Eva Aperia, Jone Sa-
lomonsen och Aiat Abdulla. 

Information och anmälan: Gunnel Borgegård, 08-
453 68 19, gunnel.borgegard@skr.org  

Nordiska folkkyrkor i det 
mångreligiösa samhället

2-4 dEcEmBER 

på TEologiSka HögSkolaN i STockHolm

Svenska kyrkans forskardagar 2-3 december har som 
ett av sina teman Religionsteologi och religionsmötets 
praktik. I anslutning till detta arrangerar Centrum 
för religionsdialog en konferensdag för teologer och 
praktiker från de nordiska folkkyrkorna. Forskarda-
garna är öppna för alla som är intresserade av teologi. 

Mer information finns på www.svenskakyrkan.se. 
För information om den nordiska konferensen, kon-
takta Centrum för religionsdialog.

Mångreligiöst i barnverksamheten

14 auguSTi kl 13-16 på STiFTSkaNSliET

Hur bemöter vi barn av annan tro i kyrkans barn-
verksamhet? Fortbildning för personal i kyrkans 
barnverksamhet med Multireligiös guide samt He-
lene Egnell och Annika Wirén. 
Mer information och anmälan, se Kompetensguiden.
 

Gemensam bön för fred

VaRaNNaN TiSdag kl 18.00 i kVäkaRgåRdEN

Vi samlas över religionsgränserna för att be för fred i 
världen. I förra Nyhetsbrevet berättade vi om en in-
terreligiös fredsmanifestation för Gaza. 

Denna manifestation får nu sin fortsättning i 
form av regelbunden interreligiös bön för fred 
andra tisdagen i månaden kl 18 på Kväkargården, 
Kristinehovs Malmgård. Alla som vill är välkomna.

Dynamik och dynamit                        
i religionsmötet II

7 okToBER kl 9.30-16 i FiSkSäTRa FöRSamliNgSHuS

En kursdag för Nätverket för praktisk religionsteologi 
och alla som är intresserade av religionsmötesfrågor. 
På förmiddagen får vi information om råd- och stödcen-
tret Källan och Guds hus i Fisksätra (se artikel i Nyhets-
brevet) och delar egna erfarenheter av religionsmöten. 

På eftermiddagen kommer professor Kajsa Ahl-
strand och berättar om det religionsteologiska do-
kument hon tagit fram för Teologiska kommitténs 
räkning. Lunch till självkostnadspris (ca 70 kronor) 
erlägges på plats. 

Anmälan via Kompetensguiden på Stockholms stifts hem-
sida, eller via Ann Svahn, ann.svahn@svenskakyrkan.se. 

www.centrumforreligionsdialog.se



Om man är förankrad i sin kristna tro och har tänkt 
igenom vad den betyder för  inställningen till andra 
religioner, så kan man gå in i dialogen med självförtro-
ende, menar Andrew Wingate. Då behöver man inte 
tona ned sin egen övertygelse, men heller inte pracka 
den på den andre till varje pris. Man kan mötas i en 
dialog där man både får ge och ta emot.

SKaPa SjälVförtroeNDe

Andrew Wingate citerar gärna överrabbinen i Lon-
don, Jonathan Sacks, som har sagt: ”Om din tro bara 
är en börda för dig, så kommer du inte att uppskatta 
andras tro. Men om din egen tro är viktig för dig, så 
kommer du att uppskatta också andras tro, även om 
den är annorlunda. Du kommer att inse att tro är som 
ädelstenar. En är din egen, men alla är dyrbara.”

Att genom kursverksamhet skapa ett sådant själv-
förtroende är, tillsammans med ett aktivt engagemang 
i religionsdialogen, uppgiften för S:t Philip’s Centre 
i Leicester, där Andrew Wingate är direktor. Han är 
präst i anglikanska kyrkan och tidigare missionär i Indien. 

MåNGa MöteN

Under sin Sverigevistelse besökte Andrew Wingate 
även Göteborgs, Lunds och Uppsala stift. Han hade 
sällskap av Richard Atkinson, archdeacon i Leicester 
och ordförande i S:t Philip’s styrelse.

I Stockholm fick Andrew Wingate tillfälle att lära 
känna Sensus´ arbete med Multireligiösa guider och 
de muslimska Fredsagenterna, vilka gjorde ett starkt 
intryck på honom. Han besökte också Fisksätra för-
samlingshus, där han höll ett föredrag för personalen 
och fick information om Guds hus-projektet. 

Nytt NätVerK

Andrew Wingate medverkade också vid en kursdag 
under rubriken ”Dynamik och dynamit i religions-
mötet”, som också utgjorde startskottet för ett nät-
verk för praktisk religionsteologi i Stockholms stift.                      
Detta nätverk är tänkt för anställda och frivilliga 
medarbetare i församlingarna i Stockholms stift med 

intresse för religionsmötesfrågor. Det handlar om att 
utbyta erfarenheter, få fördjupade kunskaper om red-
skap och metoder för religionsdialog, men också att 
reflektera teologiskt över vad religionsmötet betyder 
för oss som enskilda kristna och som församling/kyrka. 

Nätverket har sin bas i Svenska kyrkan och är eku-
meniskt öppet. Vid kursdagen med Andrew Wingate 
deltog flera personer från Missionskyrkan, som också 
fortsättningsvis vill vara med i nätverket. 

Nätverket kommer att träffas vid en kursdag per termin 
och nästa träff blir den 7 oktober i Fisksätra församlingshus. 
Se separat notis! n

Kristet självförtroende 
förutsättning för dialog
att ge församlingsmedlemmarna självförtroende är den kanske viktigaste förutsättningen för 

goda möten över religionsgränserna. Det var Dr andrew Wingates budskap vid hans besök i 

Sverige i början av april. 

kyrkoherde carl dahlbäck och andrew Wingate studerar 
modellen av guds hus i Fisksätra.

om du vill vara med i nätverket,
kontakta oss på Centrum för 
religionsdialog

Foto: arkiv



På centret arbetar stiftsadjunkterna 
Helene Egnell, tel 073-561 89 64, helene.egnell@svenskakyrkan.se 
annika Wirén, tel 073-561 14 21, annika.wiren@svenskakyrkan.se    

Besöksadress: Svartmangatan 7 i gamla stan  

Postadress: centrum för religionsdialog i Stockholms stift, Box 2012, 103 11 Stockholm

NY adRESS FR o m 17 auguSTi:

Besöksadress: S:t Jakobs församlingshus, Västra Trädgårdsgatan 2

Postadress: Box 16345, 103 26 Stockholm

www.centrumforreligionsdialog.se                                

” Vad som överraskat? Det är att så pass många män-
niskor söker sig hit, inte bara från Stockholm. Man 
ringer och hör sig för också från andra delar av lan-
det. Man vågar uttrycka sitt behov av hjälp. Vi tror att vi 
har en större trovärdighet eftersom vi är flera som arbetar 
tillsammans, från olika religioner och med olika kompe-
tens, religiöst, språkligt och mångkulturellt” , säger Per-
nilla Landin, socionom och diakon i Nacka församling.  

Pernilla Landin talar om Källan, Fisksätra Råd och 
Stödcenter, som invigdes i mitten av mars efter att ha 
öppnat i provisoriska lokaler i november förra året. 
Centret finns nu i bottenvåningen på Fisksätra kyrka i 
Fisksätra centrum.

Vid invigningen talade biskop Caroline Krook, bi-
skop Anders Arborelius, imamen Awad Olwan och 
Stadsmissionens direktor Marika Markovits samt Ste-
na Fastigheters vd och koncernchef Christel Darwin-
Armstrong. Många hade kommit till invigningen, vil-
ket säkert speglar de förhoppningar som knyts till det 
ovanliga projektet. Där fanns också Nacka kommuns 
kommunalråd Erik Langby.

Källan drivs gemensamt av Svenska kyrkan, Stock-
holms Stadsmission, Islamiska kulturföreningen i 
Fisksätra och S:t Konrads Katolska Församling. Bland 
samarbetspartners finns också lokala myndigheter, 
Stena fastigheter och Moder Teresasystrarna för att 
nämna några. Tillsammans med Pernilla Landin arbe-
tar socialpedagogen Wafaa Rahbi från Stadsmissionen.

I Källans programförklaring framhävs både religiös 
tro och kulturell mångfald som möjligheter snarare än 

problem. ”Se tron som en möjlighet – inte ett hin-
der i vardagen. Bidra konkret till ett fredsarbete i vårt 
land och öka det kulturella utbytet bland olika etniska 
grupper”, heter det bland annat.

I Fisksätra kyrka driver Nacka församling projek-
tet Guds Hus tillsammans med den lokala muslimska 
föreningen och den katolska församlingen. Centrum 
för religionsdialog är engagerat som samtalspartner.

I detta, för Sverige fullständigt unika projekt, ska 
kyrkan byggas om och en separat moskébyggnad ska-
pas. De tre församlingarna kommer därutöver att ha 
en del gemensamma lokaler.n

Källan – 
ekumeniskt och interreligiöst stödcenter
 

imam awad olwan vid invigningen av källan. i bakgrunden 
syns pernilla landin och Wafaa Rahbi, källans medarbetare.

Foto: arkiv

Ett ovanligt och angeläget projekt har startat genom invigningen av råd- och stödcentret 

Källan i Fisksätra.  Många människor från hela landet söker sig dit.
 


