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samhälle för alla.”
Att centret kommit till vittnar om det goda inter-

religiösa samarbete som under många år växt fram i 
Göteborg, och om den respekt som detta väckt hos 
samhällets företrädare. Centrum för religionsdialog 
i Stockholms stift gratulerar, och ser fram emot ett 
givande samarbete!

Läs mer på Interreligiösa centrets hemsida: 
www.interreligiosacentret.se

Helene Egnell

Det interreligiösa ungdomsprojektet ”Unga som tror” 
hade en aktiv roll under invigningen, och hade utnämnt 
dagen till ”Selfless-dagen” då alla uppmanades att göra 
(minst) en god gärning, efter internationell förebild.

På centrets hemsida presenteras verksamhetsidén 
så här: ”Interreligiösa centret vill erbjuda ett sam-
manhang för interreligiös dialog och samverkan i 
Göteborg. Det är en plats för lärande, vi lär av och 
om varandra. Centret är en plats för delande där 
människor kan mötas och dela sitt hjärtas mening i 
tillit till varandra. Tillsammans vill vi agera för ett gott 
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Interreligiösa centret i Göteborg invigdes den 20 april med mat, mingel, 
musik och tal av företrädare av såväl kommunen, som finansierar 
projektet, som det interreligiösa rådet, som driver verksamheten.

Medlemmar från fem världsreligioner 
minglade tillsammans med represen-
tanter för kommunfullmäktige och 
sociala myndigheter vid invigningen.



kyrkan och expert på de orientaliska kyrkorna,  
Misha Jaksic, ortodox präst och samordnare för den 
ortodoxa kyrkofamiljen på SKR, David Thurfjell, 
islamolog vid Södertörns Högskola, Cajsa Sand-
gren, ansvarig för Svenska kyrkans relationer till de 
ortodoxa kyrkorna.
Avgift: 300 kronor inkl kaffe och lunch. 
Anmälan senast 27 september på http://boka.
svenskakyrkan.se

Krister Stendahl Memorial Lecture
14 OKTOBER KL 15-17 I BRINGSALEN, 
ERSTA KONFERENS
Den fjärde föreläsningen till biskop Krister Sten-
dahls minne hålls av professor Diana L. Eck från 
Harvard University. Föreläsningen arrangeras i sam-
arbete med Paideia, the European Institute for Je-
wish Studies in Sweden.
Fritt inträde, ingen föranmälan.

”Ni svenskar är så blåögda…” 
DYNAMIK & DYNAMIT I RELIGIONSMÖTET VIII
4 OKTOBER KL 9-15 I FLEMINGSBERGS KYRKA

”Ni svenskar är så blåögda” – det får vi ofta höra från 
kristna med bakgrund i muslimska majoritetssam-
hällen när vi för dialog med muslimer. För många 
församlingar, som vill ha goda relationer både med 
orientaliska kristna grupper och med muslimer, är 
det här ett dilemma. Hur ska vi förstå det som de 
säger om islam? Hur kan vi samverka med båda 
grupperna? Kan vi från Svenska kyrkan bidra till 
minskade motsättningar dem emellan? Vi får dela 
erfarenheter och lyssna till föreläsare som är kun-
niga på området: Håkan Sandvik, präst i Svenska 

Nu finns ett biskopsbrev om de kyrkliga handlingar, 
dop, konfirmation, vigsel och begravning, i en mång-
religiös kontext. Med detta vill biskoparna ge vägled-
ning till präster som möter exempelvis brudpar från 
olika trostraditioner, föräldrar som är osäkra på vilken 
tro de ska uppfostra sina barn i, eller människor som 
önskar en interreligiös begravningsakt för en anhörig.

”Vid de kyrkliga handlingarna i en mångreligiös 
kontext behöver vi som företräder Svenska kyrkan 
vittna om vår tro, utföra det som är förenligt med vår 
kyrkas bekännelse, visa öppenhet och omsorg om de 
människor som kommer ur en annan trostradition 
samt vara gränsöverskridande men inte gränslösa” sä-
ger biskoparna i biskopsbrevets slutord.

Biskopsbrevet finns att läsa och ladda ner från 
Svenskakyrkans hemsida www.svenskakyrkan.se 

De kyrkliga handlingarna 
i en mångreligiös kontext
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Centrum för religionsdialog gratulerar 
Landskrona församling, som vid Gotlands Kyrkvecka utsågs till 
Årets förnyare i Svenska kyrkan. Församlingen har på ett ena-
stående sätt integrerat religionsdialogen i sitt arbete, och vi 
hoppas att många kommer att inspireras av dem. 



Diana Eck är professor vid Harvard University, där 
hon leder The Pluralism Project, en kartläggning av 
”ett nytt religiöst Amerika” som påbörjades 1991. Pro-
fessor Eck är religionshistoriker, och har fokuserat sin 
forskning på indiska religioner. I boken Encountering 
God: A Sprirtual Journey from Bozeman to Benares be-
rättar hon på ett personligt sätt om hur hennes kristna 
tro utvecklats i mötet med den indiska spiritualiteten. 

Diana Ecks senaste bok, A New Religious America: 
How a ”Christian Country” Has Become the World’s 
Most Religously Diverse Nation behandlar de frågor 
som The Pluralism Project arbetar med, det vill 
säga hur USA hanterar utmaningen av den växande 
religiösa mångfalden.

Tre frågor
Projektet arbetar med tre frågor: Vem finns här 
(USA) och vilken är deras historia? Hur förändras 
dessa traditioner i den amerikanska landskapet, när de 
blir mer amerikanska? Hur förändras Amerika när vi 
blir verkligt multireligiösa? Frågor som är aktuella att 
ställa också i den svenska kontexten!

På 1980-talet var Diana Eck engagerad i Kyrkornas 
Världsråds arbete med religionsdialog, och ledde 
bland annat en kvinnokonferens i Toronto 1988 som 
var en av de första som samlade kvinnor över religi-
onsgränserna. Inom ramen för The Pluralism Project 
finns också ett kvinnonätverk.

Det är speciellt roligt att välkomna Diana Eck 
som föreläsare eftersom hon har svenska rötter och 
dessutom var personlig vän med Krister och Brita 
Stendahl. Föreläsningen äger rum den 14 oktober på 
Ersta konferens i samarbete med Paideia, The Euro-
pean Institute for Jewish Studies in Sweden. 

Diana L. Eck håller årets 
Krister Stendahl-föreläsning
- Jazzmusik är en bra metafor för ett mångkulturellt samhälle. Vi gör något 
utifrån olikheter. Det är inte total harmoni, men vi jobbar på det. 
Det säger Diana L. Eck, som håller årets Krister Stendahl Memorial Lecture.

Ministern intresserad av dialogen på Järva
I samband med integrationsminister Erik Ullenhags 
veckosejour i Rinkeby i mars  passade han också på 
att träffa Interreligiösa dialogen i Järva, ett forum för 
samarbete mellan olika trossamfund i området.

– Vi hade ett bra och, i min mening, lyhört möte 
med Erik Ullenhag om vikten av tro, religion, för-

ståelse och dialog i dagens och framtidens Sverige, 
säger Åsa Hole, som deltar i Interreligiösa dialogen 
för Spånga-Kista församlings räkning.

Interreligiösa dialogen har under våren haft en 
serie samlingar på fredstema i de olika samfundens 
lokaler.

FOTO: HARVARD UNIVERSITY



www.centrumforreligionsdialog.se

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

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: S:t Jacobs församlingshus, Västra Trädgårdsgatan 2A, 2tr, 111 53 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

Söderströms
Av Mats Gezelius, Mikaela Hasán, Eva Odrischinsky och Lot-

ta Schüllerqvist.

Bokens fyra författare skildrar på ett 
mångsidigt sätt de olika kulturella, 
religiösa, politiska och vardagliga frå-
gorna och deras komplexitet. 

Med fakta, kartor, bilder, person-
liga möten och berättelser visar de 
på mångfalden av människor och 
åsikter, bakgrunder och erfarenhe-
ter. Författarna skriver faktarikt och 
mångfasetterat om historiska hän-
delser och berättar om människors 
liv och öden. Med generositet delar 
de med sig av sina erfarenheter och 

reflektioner i mötet med Jerusalem och dess innevånare.
Detta är en unik guidebok där både erfarna Jerusa-

lembesökare och läsare som aldrig varit där, får en inne-
hållsrik och levande beskrivning av en fantastisk och 
helig stad. 

Ingrid Burström
verksamhetsutvecklare 
Sensus studieförbund

Boktips: Jerusalem, 
en bok som hjälper dig att gå vilse

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook

En interreligiös Via Dolorosa 
– är det möjligt?
Kan man verkligen presentera en interreligiös Via 
Dolorosa? Kan ett så centralt kristet motiv som kors-
vägsvandringen tolkas av konstnärer från åtta religiösa 
traditioner i form av ett videokonstverk?

Vi var några som hade förmånen att ta ställning till 
detta i S:t Jacobs kyrka några dagar under fastan. Det 
blev en reell vandring av ”Korsets väg”, då vi gick un-
der tystnad mellan olika monitorer i kyrkorummet. 
I en del av vandringarna deltog även initiativtagaren, 
David Sparrow.

Art Beyond Belief, organisationen som står bakom 
installationen, har valt att följa den nyare traditionen 
med 15 stationer, där den sista är uppståndelsen. Be-
rättelsen om Jesu lidande, död och uppståndelse fick 
för mig en helt ny dimension. Texterna jag läst och 
reflekterat över så ofta fick ett nytt ljus. En del tyckte 
jag mycket om – annat lämnade mej likgiltig. En del 
förändrades när jag sett det flera gånger – ibland till 
det bättre, ibland till det sämre.

Deltagarna i vandringarna reagerade också på olika 
sätt. En del med stark rörelse, en del med ilska. Vi 
fick veta av David Sparrow att konstnärerna hade vi-
sat liknande reaktioner när de blev tillfrågade om att 
medverka. För er som inte har sett verket ännu finns 
möjlighet att följa med på vandringen även nästa år 
och vara med och reflektera över frågan om man verk-
ligen kan presentera en interreligiös Via Dolorosa!

Birgitta Winberg
 


