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David Rosen är sedan länge en ledande judisk repre-
sentant för interreligiös dialog internationellt. Han är 
direktor 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. I Israel, där han numera bor, har han haft 
många uppdrag på religionsdialogens område, inte 
minst i kontakterna med katolska kyrkan. Föreläs-
ningen arrangeras i samarbete med Paideia, The Euro-
pean Institute for Jewish Studies in Sweden.

  – I ett föredrag i S:t Egidio 2007 sade David Ro-
sen: ”Det finns bara en varelse som reflekterar det 
Gudomligas avbild, och det är människan. När man 
möter den andre som någon som lever i medvetenhet 
om närvaron av det Gudomliga, får det mänskliga 
mötet, dialogen, ett religiöst värde i sig självt. När vi 
erkänner det Gudomliga i den andre, erkänner och 
ärar vi Gud själv. Sann dialog mellan troende är där-
för ett religiöst imperativ.”

David Rosen årets Stendahl-föreläsare

Det är en stor glädje för Centrum för religionsdialog i Stockholms stift att kunna 
presentera rabbin David rosen som föreläsare på årets krister Stendahl Memo-
rial Lecture, som ska äga rum den 8 november.

Årets krister Stendahl-föreläsare är David rosen. 



Eftermiddagste-ologi

18 MAJ OCH 25 MAJ 

Två tisdagar med spännande gäster på Centrum för 
religionsdialog, Västra Trädgårdsgatan 2A.

Båda samlingarna sker på engelska. Enkelt efter-
middagste serveras. 

Vi kan bara ta emot ett tiotal deltagare, så skynda 
att anmäla dig!

TisdAg 18 MAJ kl 15.30-17.30  

talar en burmesisk kristen teolog från Myanmar 
Institute of  Theology, som är på sverigebesök, om 
Peace and Dialogue - Challenges for the Church in 
the Context of Burma. 

Anmälan  till Helene Egnell, helene.egnell@
svenskakyrkan.se senast 11 maj.

ONsdAg 26 MAJ kl 16-18 

kommer Andrew Wingate, tidigare direktor för S:t 
Philip’s Centre i Leicester och för närvarande verk-
sam i Sverige, och samtalar med oss på temat Buil-
ding local inter faith work. 

Anmälan till Helene Egnell, helene.egnell@
svenskakyrkan.se senast 18 maj.

Dynamik och dynamit 
i religionsmötet IV

29 sEPTEMBER kl 9-16 i BOTkYRkA

I anslutning till Bönens år bjuder Centrum för religi-
onsdialog in till ett samtal om bön med några repre-
sentanter för andra trostraditioner. Vi möts i Botkyrka, 
där vi kommer att vandra runt till olika rum för bön. 
Imam Mohammad Muslim introducerar oss i den mus-
limska bönetraditionen och buddhistmunken Bhante 
Pannaratana i den buddhistiska. Dominikansyster Ka-
trin Åmell leder ett samtal om gemensam bön. 

Dagen inleds med morgonbön kl 9 i Ljusets kyrka, 
och genomförs i samarbete med Botkyrka försam-
ling och Botkyrka Folkhögskola.

Avgift: 200 kronor inklusive skriften ”Kan vi be 
tillsammans” samt lunch. 

Anmälan senast 10 september via Kompetensgui-
den på Stockholms stifts hemsida, www.stockholms-
stift.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 ta-
lar om sina förhållningssätt till bön. Samtalsledare 
är journalisten och författaren Lisbeth Gustafsson. 
Tilltugg och förfriskningar serveras.

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 idag tolkar sina texter och för-
söker hitta sätt att förstå, uttrycka och förverkliga 
sin tro i nya tider, under nya omständigheter.  

Medverkande: Karin Hedner Zetterholm, Hanna 
Stenström och Mohammad Fazlhashemi, Morton 
Narrowe, Stefan Swärd, Fazeela Selberg Zaib. 

Moderator: Göran Rosenberg. 
Mer information och anmälan på Sigtunastiftelsens 

hemsida, www.sigtunastiftelsen.se.  

Krister Stendahl Memorial Lecture

8 NOVEMBER kl 13-15 i sTORkYRkOsAlEN

Rabbinen David Rosen håller årets Krister Stendahl 
Memorial Lecture. 

Anmälan senast 1 november via Kompetensgui-
den på Stockholms stifts hemsida, www.stockholms-
stift.se/kursanmalan.  

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.

                               



”Värderingar är inga självklarheter. De måste under-
hållas och motiveras”, skriver ärkebiskop Anders Wej-
ryd i sitt förord till denna antologi med vilkenSvenska 
kyrkan vill rusta människor att bemöta främlingsfient-
lighet och rasism hos andra och hos sig själva. 

Tanken är att antologin ska kunna användas för samtal 
i olika kyrkliga och andra sammanhang och Sensus har 
för detta gjort ett enkelt men användbart församlings-
pedagogiskt material. 

Kristina Hellqvist påpekar i bokens inledning att 
man valt att göra en bok där Svenska kyrkan är avsän-
dare just därför att främlingsfientliga grupper inte säl-
lan har en agenda för den nationella majoritetskyrkan. 
Samtidigt finns övertygelsen att kyrkornas engagemang 
faktiskt betyder något och att kristen teologi kan bidra 
till en bättre förståelse kring migrationens frågor och 
till hur vi idag kan stå upp för alla människors värde.   
   En lång rad författare har bidragit med teologiska 
och personliga reflektioner, dikter, böner, bilder, ett 
Paulus brev till svenskarna och mycket annat. Anto-
logier kan vara problematiska om bidragen är alltför 
korta och spretar mycket. Här hålls de samman kring 
sitt angelägna tema – det känns genom texterna att 
detta är på riktigt och det ger boken vad jag skulle vilja 
kalla en speciell energi. (AW)

 

 
 
 

Boktips!

Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja.
En teologisk antologi om migration, mångfald och människovärde.
Red: Kristina Hellqvist. Arcus förlag. Introduktionspris 150 kr till och med maj månad.

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•	                                

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.



Initiativet till Medborgarexpo, som riktade sig till ideella, 
politiska och religiösa organisationer, studieförbund och 
företag på Norra Järva, kom från Kista Folkhögskola, lan-
dets första folkhögskola med muslimsk profil. Omkring 
3000 personer besökte mässan.

Bakom Medborgarexpo stod, förutom Kista folk-
högskola, bl a Stockholms universitet, Stockholms 
stad, Sensus och Stiftelsen för Internetinfrastruktur. 
Det övergripande temat var social utveckling och di-
gital delaktighet. 

Centrum för religionsdialogs medarbetare deltog i 
två seminarier. Första sociala hjälpen var ett semina-
rium där representanter för muslimska församlingar 
samtalade med diakoner och andra medarbetare från 
Svenska kyrkan m fl om hur de kan bistå sina medlem-
mar i sociala frågor. Yttrandefrihet och religiösas inte-

gritet – ett medborgarperspektiv anknöt till debatterna 
kring Lars Vilks och mannen som inte ville ta i hand. 
”Svenska muslimer uppfattar inte Lars Vilks rondell-
hund som ett angrepp på Islam utan som en provo-
kation mot muslimer”, sades det från muslimskt håll. 
Deltagarna var eniga om att man måste få kritisera fö-
reteelser inom religionen, men att provokationer inte 
leder till konstruktiv dialog.

Framför allt blev Medborgarexpo en folkfest, där 
familjer från närområdet myllrade omkring bland 
stånd som presenterade föreningar och företag, mat-
serveringar och aktiviteter för barnen. Centrum för 
religionsdialog ansvarade för Andrumstältet, ett tält 
för stillhet, bön och meditation, inrett med bönepal-
lar och bönematta och tavlor med den Gyllene regelns 
motsvarighet i sex religioner som enda dekoration.

Vi var med på Medborgarexpo
Centrum för religionsdialog var en av drygt 50 utställare på Medborgarexpo på 
kistamässan lördagen den 10 april. 
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En av många spännande utställare på Medborgarexpo. 

www.centrumforreligionsdialog.se


