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na har mycket gemensamt, och att vi har myck-
et att lära av varandra när det gäller att verka 
som folkkyrka i ett mångkulturellt, mångreligi-
öst samhälle. 

Nordiskt perspektiv
I Finland sker dialogen främst på hög 

teologisk nivå, i arbetsgrupperna ”Kyrka 
och islam” som hållit årliga seminarier sedan 
1997, och ”Kyrka och judendom” som funnits 
sedan 1977. 

I Norge har givetvis Breiviks terrordåd 
präglat arbetet, inte minst vid det nystartade 
dialogcentret i Bergen. Man har fått en ny or-
ganisation av fältpräster, där fyra nya tjänster 
ska besättas med representanter för icke-krist-
na trossamfund.

I Danmark kommer Folkekirke og Religi-
onsmøde att fokusera på teologisk utbildning 
inom islam – en fråga som vi känner igen från 
de svenska diskussionerna om imamutbild-
ning. Folkekirken Tvaerkulturelle Samarbejde 
i Odense bedriver samtal med föräldrar vars 
barn ska gifta sig med någon av annan tro.

Nästa konferens planeras äga rum i Sverige 
2014.

Helene Egnell

Ifrågasatta begrepp
”Multikulturalism” har ju ifrågasatts i den offent-
liga debatten, men begreppsförvirringen kring vad 
man egentligen menar är stor. Statsvetaren Micha-
el Böss hjälpte till att reda ut de olika sätt på vil-
ket begreppet används: deskriptivt, normativt el-
ler som hotbild. Safet Bektovic, som nyligen publi-
cerat boken ”Islamisk filosofi” talade om islams 
förhållande till det multikulturella samhället, och 
Niels Henrik Gregersen om hur man kan formule-
ra kristen teologi i en mångreligiös kontext.

Människa först
Konferensen hölls på Vartov, där den danske teo-
logiske giganten N F S Grundtvig en gång verka-
de. Grundtvig har ibland ”kidnappats” av Dansk 
Folkeparti, men ledaren för Grundtvigakademin 
Birgitte Stoklund Larsen, menade att man ock-
så kan grunda positiva ingångar till det mång-
kulturella samhället i hans tänkande. ”Människa 
först, kristen så” var ju hans övertygelse, påmin-
de hon. Människan är Guds avbild, och vi har en 
gemensam uppgift att utforska det gåtfulla män-
niskolivet.

Mycket gemensamt
Rapporter från religionsdialogen i de olika län-
derna bekräftade det som är utgångspunkten för 
dessa konferenser: att de nordiska folkkyrkor-

”Utmaningar och möjligheter i det multikulturella samhället” var temat för 
den tredje konferensen om de nordiska kyrkorna och religionsdialogen i 
Köpenhamn, där medarbetare från de nordiska folkkyrkorna möttes. 



Stiftskollekt till Samarbetsrådet 
för judar och kristna
Den 28 oktober går halva stiftskollekten till 
Samarbetsrådet för judar och kristna. Samar-
betsrådet, som bildades 1979, verkar för att för-
djupa kunskapen om judendom och kristendom, 
och motarbeta förföljelse, diskriminering och 
hatpropaganda, särskilt antijudisk och antikris-
ten verksamhet. Rådet arrangerar föreläsningar 
och studiecirklar, samt ger ut tidningen Dialog. 
Någon av Samarbetsrådets medlemmar kommer 
gärna och berättar mer i samband med kollekt-
vädjan. Kontakta ordförande Gunnel Borgegård, 
telefon 0708-184808 för mer information.

”Som man är klädd blir man hädd”
8-9 FEBRUARI 2013 PÅ SIGTUNASTIFTELSEN
Ett seminarium om kvinnor, kroppar, kläder, 
identitet och religion. Medverkande: modeveta-
ren Patrik Steon, religionshistoriker Lena Roos, 
antropolog Birgitta Meurling, religionspedagog 
Eva Aperia m fl. Arr: Nordisk Ekumenisk Kvin-
nokommitté, Centrum för religionsdialog och 
Sigtunastiftelsen.
Mer information: Gunnel Borgegård, tel 0708-
184808 

”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 från muslimska majoritets-
samhällen när vi för dialog med muslimer. För 
många församlingar, som vill ha goda relatio-
ner 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 mot-
sättningar dem emellan? Vi får dela erfarenhe-
ter och lyssna till föreläsare som är kunniga på 
området: Håkan Sandvik, präst i Svenska kyr-
kan och expert på de orientaliska kyrkorna, F. 
Misha Jakcik, ortodox präst och samordnare 
för den ortodoxa kyrkofamiljen på SKR, David 
Thurfjell, islamolog vid Södertörns Högskola, 
Cajsa Sandgren, 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
”Frontiers of Faith: Religious Pluralism and 
Our Common Future” är temat för den fjär-
de föreläsningen till biskop Krister Stendahls 
minne som hålls av professor Diana L. Eck från 
Harvard University. Föreläsningen arrangeras i 
samarbete med Paideia, the European Institute 
for Jewish Studies in Sweden.
Fritt inträde, föranmälan inte nödvändig, men 
kom i tid!

Sann mot sig själv – öppen mot 
andra, är Svenska kyrkans skrift 
om hur vi kan förhålla oss till 
människor av annan tro. Boken 
är tänkt som underlag för samtal 
i församlingarna, i arbetslag och 
med församlingsmedlemmar. 

Tillsammans med Sensus 
medverkar Centrum för 

religionsdialog gär na med att organisera för-
samlingsaftnar, samtalsdagar och studiecirklar 
kring boken. 
Boken kan laddas ned som pdf på Centrum 
för religionsdialogs hemsida eller beställas från 
Svenska kyrkans informationsservice, info@
svenskakyrkan.se, tel 018-16 96 00. Den kos-
tar 80 kronor plus porto 40 kronor oavsett hur 
många böcker man beställer. 

Sann mot sig själv – öppen mot andra
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Professor Diana L. Eck från Harvard University.



Du skall inte vittna 

falskt mot din nästa

– En god metodologi för dialog är ”lyssna – andas 
– tala”. När vi har lyssnat till vad den andre vill 
säga oss, behöver vi ta en paus och andas och tän-
ka efter innan vi själva talar, sade rabbin David La-
zar när han tillsammans med Tillsammans för Sve-
riges projektledare Maria Kjellsdotter och Othman 
Al Tawalbe hälsade välkommen till konferensen.

Världsreligionerna 
Omkring 200 personer, majoriteten av dem ung-
domar från alla de stora världsreligionerna, sam-
lades i Skeppsholmskyrkan den 24 augusti för att 
lyssna till föredrag av Jasenko Selimovic, Önver 
Cetres och Hans-Ingvar Roth. Dagen därpå hölls 
workshops i Skeppsholmens folkhögskola och 
där delade man goda exempel på hur unga kan 
engageras i dialog för en bättre värld.

Samarbetsprojekt 
Tillsammans för Sverige är det interreligiösa ung-
domsprojekt som drivs på Fryshuset i samarbe-

te med Sofia församling, Islamiska förbundet, 
Förenade islamiska församlingar i Sverige och 
Stockholms stift. Projektet samarbetar med den 
franska organisationen CIEUX, som arbetar med 
de mänskliga rättigheterna som grund för dialo-
gen, och engelska St Philip’s Centre, och ungdo-
mar därifrån deltog också i konferensen.

På återseende
Viljan att gå vidare, och att det ska bli ”mindre 
ord och mera verkstad”, var tydlig när alla sam-
lades för att redovisa intryck och idéer som sis-
ta punkt på programmet. Många hade fått idéer 
till hur de kunde verka i sina egna sammanhang, 
men önskemålet om en ny konferens – eller var-
för inte en festival! – var också starkt. 

Sjudande entusiasm 
och idérikedom på konferens
Organisationen Tillsammans för Sverige har hållit en tvådagarskon-
ferens på temat Religion – problem eller möjlighet? Konferensen 
samlade knappt 200 personer i Skeppsholmskyrkan i Stockholm.

Läs mer om Tillsammans för Sverige på 
http://tillsammansforsverige.fryshuset.se

Martin Luthers förklaring till det åttonde 
budet kan vara en utmärkt grundregel för 
dialog, som vi vill försöka följa.

Vad betyder det?
Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte be-
drar, förråder, baktalar eller sprider rykten om 
vår nästa, utan har överseende med henne, ta-
lar väl om henne och tyder allt till det bästa.



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

Centrum för religionsdialog finns också på Facebook

Den ideella föreningen Agora Malmö arbetar för ett tolerant och öppet 
Malmö. Föreningen är en unik sammanslutning av representanter från 
judisk, kristen och muslimsk trosstradition och grundades 2011. Fören-
ingens mål är att aktivt jobba för ett mer tolerant och tryggt Malmö och 
visa på hur kultur och dialog kan förena grupper och människor. Ett vik-
tigt sätt att arbeta är genom webb-TV-produktion. Programmen åter-
finns på hemsidan www.agoramalmo.se

I religionsdialogen lyfter vi gärna fram det som 
de religiösa traditionerna har gemensamt. Tyvärr 
handlar det inte bara om positiva saker. Kvinno-
förtryck och religiöst sanktionerat våld mot kvin-
nor finns i både kristendom, judendom och islam. 
Men i alla traditionerna finns också kvinnor som 
motsätter sig sådana tolkningar, tolkar de religi-
ösa texterna på nytt och arbetar konkret för att 
stötta drabbade kvinnor. Om det handlade en in-
terreligiös kvinnokonferens i Köln i somras. Fö-
redragen på konferensen (på engelska och tyska) 
finns att ladda ned från arrangören IKETHs hem-
sida: www.iketh.eu. 

Judisk-kristen konferens om 
mångkultur och samhällsansvar

International Council of Christians and Jews 
(ICCJ) höll i år sin konferens i Manchester på 
temat “New Neighbours, New Opportunities. 
The Challenges of Multiculturalism and Social 
Responsibility.” Bland de drygt 150 deltagarna 
fanns fem från Sverige, bland dem Centrum för 
religionsdialogs medarbetare Helene Egnell, som 
också responderade på ett av föredragen. Allt 
material från konferensen finns på www.iccj.org 
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Professor Kwok Pui Lan talade vid ICCJs konferensen 
Jewish Christian Dialogue in NonWestern Contexts.

Våld mot kvinnor i religionens namn

Martina, Cornelia och Catherine, deltagare i IKETH-konferensen i 
samspråk med Halima Krausen, en av huvudtalarna.

Agora – 
interreligiös 
webbTV


