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Centrum för religionsdialog i Stockholms stift 
vill verka 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•	                                

Dynamik och dynamit                                                              
i religionsmötet II   

7 OKTOBER KL 9.30-16.00                                                                 

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 stöd-
centret Källan och Guds hus-projektet i Fisksätra och 
delar egna erfarenheter av religionsmöten.

På eftermiddagen kommer professor Kajsa Ahlstrand 
och berättar om det religionsteologiska dokument hon 
arbetar med för Svenska kyrkans räkning.

Lunch till självkostnadspris (ca 70 kronor).
Anmälan via Kompetensguiden på Stockholms stifts hem-

sida eller till Ann Svahn, ann.svahn@svenskakyrkan.se

Krister Stendahl Memorial lecture

13 OKTOBER KL 16.00 I STORKYRKOSALEN

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

Årets föreläsare är professor Paul F Knitter, som 
talar över ämnet Christianity and other Religions: 
A Zero-Sum Game? Reclaiming The Path not Taken 
and the Legacy of Krister Stendahl.

Paul Knitter är professor vid Union Theological 
Seminary i New York och en erkänt god föreläsare. 
Han är en av de främsta företrädarna för en pluralis-
tisk hållning till andra religioner, med böcker som 
No Other Name? och One Earth Many Religions: 
Multifaith dialogue and Global Responsibility.

Föreläsningen, som är gratis, äger rum i Storkyr-
kosalen, Trädgårdsgatan 9. 

Anmälan till ann.svahn@svenskakyrkan.se





www.centrumforreligionsdialog.se

Gemensam bön för fred

13 OKTOBER, 10 NOVEMBER, 8 DECEMBER KL 18.00 

I KVÄKARGÅRDEN

Vi samlas över religionsgränserna för att be för fred 
i världen. Välkommen andra tisdagen i månaden på 
Kväkargården, Kristinehovs malmgård som ligger på  
Kristinehovsgatan 2, mittemot Högalidskyrkan.

Mångreligiöst i barnverksamheten

23 OKTOBER 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 
Helene Egnell och Annika Wirén. 

Mer information och anmälan, se Kompetensguiden 
på stiftets hemsida.

Kvinnoliv från födelse till död — 
Övergångsriter i judendom, kristendom och islam

25-26 OKTOBER PÅ SIGTUNASTIFTELSEN

Centrum för religionsdialog arrangerar tillsammans 
med Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté och 

Sigtunastiftelsen den fjärde konferensen om religions-
dialog i genderperspektiv.

Föreläsare är Judith Narrowe, Eva Aperia, Jone 
Salomonsen och Aiat Abdulla. 

Pris 1395 kronor.
Anmälan senast 25 september till gunnel.borgegard

@skr.org

Nordiska folkkyrkor i det 
mångreligiösa samhället          
Svenska kyrkans forskardagar

2-4 DECEMBER PÅ TEOLOGISKA HÖGSKOLAN 

I STOCKHOLM

2-3 december Svenska kyrkans forskardagar  har som 
ett av sina teman Religionsteologi och religionsmötets 
praktik. 

4 december, i anslutning till forskardagarna, 
arrangerar Centrum för religionsdialog en konfe-
rensdag för teologer och praktiker från de nordiska 
folkkyrkorna. Man kan vara med på både forskarda-
garna och den nordiska konferensen, eller bara ett av 
arrangemangen. 

Mer information om forskardagarna, liksom 
anmälningsformulär, finns på www.svenskakyrkan.
se/forskning.

Pris 200 kronor.
Anmälan till Nordiska folkkyrkor i det mångreligiösa 

samhället senast 4 november eller till ann.svahn@svenska-
kyrkan.se

kan finna i våra religiösa traditioner, som kan befria  
från patriarkala tolkningar som förtrycker kvinnor 
och män. 

Föreläsarna, Debbie Weissman från Israel, Hanna 
Stenström från Sverige och Haifaa Jawad från England, 
gav olika förslag och exempel både från historien och 
nutida teologi på befriande ”alternativa traditioner”.

Läs mer om IKETH på organisationens hemsida 
www.iketh.eu. 

Att förändra traditioner

IKETH, Interreligiösa konferensen för europeiska 
kvinnliga teologer, är en organisation som samlar ju-
diska, kristna och muslimska kvinnor med teologisk

 utbildning som arbetar inom trossamfund och utbild-
ning. Ordförande för organisationen är Helene Egnell.

Organisationen håller en årlig konferens, som i som-
ras var förlagd till Evangeliska akademin Bad Boll ut-
anför Stuttgart i Tyskland. Temat för konferensen var

 Tools For Renewal och frågan var vilka redskap vi 

Religionsdialog i europeiskt perspektiv



Prenumerera på Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet distribueras digitalt. Vill du 
prenumerera kontakta Lena Hedström, 
lena.hedstrom@svenskakyrkan.se

Det har under året kommit flera böcker som anknyter 
till religionsdialog och som vi här kort presenterar. 
Böckerna finns att låna på Centrum för religionsdialogs 
bibliotek.

Ramadan – en svensk tradition 
Red: Jenny Berglund och Simon Sorgenfrei. Arcus förlag.

Ramadan, den muslimska fastemånaden, är på väg att 
bli en svensk tradition. Matvarubutikerna bunkrar 
med och annonserar om de matvaror som traditio-
nellt äts vid Iftar-måltider, då dagens fasta bryts, och 
vid den avslutande festen Eid-al-Fitr. Muslimer bju-
der vänner och affärskontakter till Iftar, på samma sätt 
som julborden avlöser varandra under december. 

Om hur det är att fira Ramadan för en elitidrottare, 
en svensk konvertit och en invandrad muslim, hur 
Ramadan uppmärksammas i skolan och om fastans 
djupare mening handlar artiklarna i boken. Författarna är 
forskare vid svenska universitet och högskolor. Fram-
ställningen är både seriös och lättläst.

Jesus möter Buddha –              
Kristna och buddhister i dialog
Jan Olov Fors. 
Bokens författare, Jan Olov Fors, är teologie doktor 
och präst i Kungsholms församling. Han har samlat 
ett antal artiklar om kristen-buddhistisk dialog i 
volymen Jesus möter Buddha. Förutom artiklar om 
olika aspekter av buddhismen, t ex ”tomheten” och 
”nirvana” och hur man som kristen kan relatera till 
dem, inleds boken med en utmärkt framställning av 
linjer i nutida religionsteologi, dvs kristnas sätt att 
tänka kring andra religioner. 

Boken vittnar om författarens djupa kunskaper 
och engagemang i ämnet, och är samtidigt skriven 
på ett lättillgängligt sätt. Boken kan beställas genom 
Books on demand: http://booksondemand.e-butik.
se/?artnr=1557

Olivkvisten i minibussen — en liten 
bok om att resa, mötas och tro
Göran Larsson & Daniel Uddling. Makadam förlag.
Andalusiska möten var namnet på ett projekt som 
genomfördes av Judiska församlingen i Stockholm, 
Sveriges Unga Muslimer och Sveriges Kristna Råd. 
Det syftade till att föra samman ungdomar från de 
tre traditionerna att mötas och lära känna varandra. 
Projektet avslutades med en resa i april 2007 till 
Andalusien, som under medeltiden var en plats där 
judar, kristna och muslimer levde tillsammans i relativ 
harmoni. 

Om denna resa berättar deltagarna i essäer som 
rymmer både en reseberättelse och personliga 
reflektioner över upplevelser och samtal under 
resan. Här redovisar de både de svåra upplevelserna 
av förtryck, sårbarhet och skuld, och glädjen över ett 
sammanhang där de svåra frågorna kan tas upp och 
förståelse och gemenskap uppstår.

Håller Europa? En antologi om 
identiteter, mångkultur och 
religiositet
Red: Ewa Lindqvist Hotz. Cordia förlag. 
Hur kan vi som människor leva ett värdigt liv till-
sammans i Europa? Är det möjligt att upprätta ett 
socialt och andligt kontrakt för mångfaldens 
Europa? Det är frågeställningar i denna antologi, 
som bygger på ett seminarium som Seglora Smedja 
arrangerade den 11 maj i år. 

Flera bidrag handlar om islams plats i den euro-
peiska identiteten. Mattias Gardell visar hur grän-
serna för det som kallas Europa har förändrats ge-
nom historiens gång och tidvis omfattat områden 
med muslimsk befolkning och påpekar att även det 
nuvarande Europa haft en mulimsk närvaro genom 
seklerna. 

Helena Benaouda och Ozan Sunar framhåller det 
självklara, som ändå måste sägas gång på gång, att 
muslimer är olika, att det finns många olika sätt att 
vara muslim. Hans Ucko diskuterar hur vi gemen-
samt kan bygga ett mångfaldens Europa, och Annika 
Wirén resonerar om hur en gränsöverskridande 
dialog kan leda till förändring. 

Boktips

Foto: www.sxc.hu



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: S:t Jakobs församlingshus, Västra Trädgårdsgatan 2

Postadress: Box 16345, 103 26 Stockholm

                               

Centrum för religionsdialog har nya lokaler

www.centrumforreligionsdialog.se

På bilderna från invigningen den 14 september syns biskop Caroline Krook, Helene Egnell, Annika Wirén, musikern 

Tauna Niingungo samt kantorn för judiska församlingen, Maynard Gerber. 
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