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Se jag gör
allting nytt
Under varje mörkerperiod i mänsklighetens
historia kämpar den som är troende med förståelsen
av Guds närvaro. En del av oss, kanske särskilt med
den judiska traditionen, säger att Gud bor inte där
Gud inte blir insläppt (Martin Buber). Andra av oss,
särskilt i den lutherska traditionen, talar om den fördolda Guden, Deus absconditus, som vi anar men
också saknar (Martin Luther). När Uppenbarelse
bokens människor kämpar med sin tids imperier,
förföljelse och besvikelse, lyfter de blicken till en
befriande framtid. Gud bor i framtiden. Vi är på
väg, inte mot tomhetens Aniara*, utan mot en framtid för alla folk, alla språk. Den som har makten
och sitter på tronen säger: Se, jag gör allting nytt.
Så fylls hoppet med nytt syre, och kämpande människor får kraft att gå en bit till.
Vad är det som ger kraft att gå fredens väg en
bit till? Vad är det som ger hopp om att också hårda
hjärtan kan förvandlas?
I kristen tradition kallas det spiritualitet.
Närheten till livets källa, till Gud själv.
När detta skrivs har jag just hört berättas av

*Aniara är en diktsvit av Harry Martinson som varnade för ödeläggelse av
jorden. Harry Martinson fick Nobelpriset i litteratur bland annat för Aniara.
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diakonen Katharina Nordin Norrfjärd om Hildegard av Bingen, en stor teolog på 1100-talet. Hon
myntade begreppet viriditas, grönskandet, för Guds
närvaro ibland oss. Hon kom från den gröna Rhen
dalen och mötte i Guds närvaro den levandegörande,
vattnande livskraften, som fyller världen med hopp.
Du som gör allting nytt.
Kristus är den gröna ljuskällan som väller fram ur
Faderns hjärta som en ström av kreativitet, menade
Hildegard. Grönskandet är det lyckliga övervinnan
det av dualismen mellan jordiskt och himmelskt,
kropp och själ. Den heliga Anden är grön, skriver
Hildegard. Synden är att vara förtorkad, att inte
låta sig bevattnas av den livgivande kraften i tillvaron. När vi går miste om vår kreativitet, går vi miste
om vår kallelse varnar Hildegard av Bingen, som
sedan vi sist samlades till Teologifestival har hunnit
helgonförklaras i den romersk katolska kyrkan.
Framtidens Gud är också ursprungets Gud. I
Kolosserbrevet (Nya testamentet) och i den nicenska
trosbekännelsen är Kristus den som gör allting nytt
– från allra första början. I Kristus skapades allt
skriver Kolosserbrevet. I den nicenska trosbekännelsen ljuder återklangen av samma ord – genom
honom vilken allting är skapat. Det innebär att
Se, jag gör allting nytt omsluter inte bara Bibelns
sista bok utan också den första.
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Framtid och ursprung, ja, men hur är det nu mitt i
våra och världens vintermånader? Imamen Hashim
Jansen skriver i denna skrift att Gud är barmhärtig
och vänlig, omtänksam. Ordet för barmhärtighet
på engelska är compassion och Gud är i så gott
som alla Koranens suror uttryckligen den som har
medkänsla och medlidande med oss, compassion,
barmhärtighet.
I kristen tradition är Kristus uttrycket för
Guds medlidande och samtidigt den som levandegör genom Anden. De hebreiska rötterna till
ordet barmhärtighet har med livmodersammandragningar att göra. Ordet barmhärtighet utgår i
svenskan från barmen, dvs brösten. I båda språken
är det den kvinnliga kroppen som ger etymologiskt
stöd för föreställningen om medkänsla och omsorg.
Det är därför förtrycket av kvinnor och av alla som
identifieras samhöriga med kvinnor är så allvarligt.
Självklart för vars och ens enskilda lidande men
också för att angreppet på kvinnor i världen är ett
angrepp på vår kulturella rot till barmhärtighet och
medkänsla. Kristus, Sofias – Vishetens – son, visade
att barmhärtighet inte är ett kvinnligt förbehåll
utan en mänsklig möjlighet. Kristus kallar oss in
i den grönskande kraften, för att ge liv och för att
värna liv. Kristus på korset är därför inte bara ett
uttryck för imperiets brutalitet. Kristus på korset är
också kärlekens seger över hat och missunnsamhet
och framställs därför i kyrkokonsten ibland som ett
grönskande träd.
Se, jag gör allting nytt. Med hjälp av Hildegard
av Bingen kan vi lära oss ett latinskt namn för den
processen. Viriditas. Grönskandets kraft. Med
hjälp av vår nordliga erfarenhet kan vi vittna för
världen om att den processen kan synas död under

mörka vintermånader, men den pågår och förbereds
i mörkret för vårens synliga uttryck för liv. Tillsammans med Kristus, Sofias, Vishetens, son, kan vi
ana den grönskande kraftens närvaro i kärleken
som lider. I det perspektivet är ingen människas död
meningslös. Inte ens en sparv faller till marken utan
att Gud är med. Gud, som gör allting nytt.
När vi nu firar den fjärde Teologifestivalen är det
med en önskan om att grönskandets kraft ska göra
oss alla till sina medarbetare. Den Gud som gör
allting nytt bor i oss och i alla människor. Det är
hoppfullt att det är betydligt svårare att motarbeta
Guds kraft än att delta i Guds livgivande rörelse.
Det ska till hårt utarbetade strukturer och vanföreställningar för att förhindra grundläggande medkänsla. Det är teologins uppgift att avslöja syndens
strukturer och att röja i vanföreställningar som
hindrar gudomlig barmhärtighet och omsorg från
att flöda i våra liv, trosgemenskaper och samhällen.
Det är ett ganska avancerat arbete. Därför behövs
vi alla som teologer. Därför är teologin en konstart,
alldeles nödvändig för jordens överlevnad.
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Anna Karin Hammar
För arbetsgemenskapen kring Teologifestivalen

Program
Fredagen den 6 februari 2015

Lördag den 7 februari 2015

17.00 ”Se, jag gör allting nytt” mässa i Uppsala domkyrka
Teologifestivalen inleds med mässa där bland andra biskoparna
Ragnar Persenius och Eva Nordung Byström medverkar tillsammans med domprosten Annica Anderbrant.
Samernas nationaldag uppmärksammas, psalmer och sånger
sjungs på både svenska och samiska. I gudstjänsten predikar
prästen Erik-Oscar Oscarsson, Sylvia Sparrok, ordförande i
samiska rådet i Svenska kyrkan berättar om nationaldagen
och Cariola Rosdotter Eriksson, barnbarn i tolfte generationen
efter första samiska prästen i Svenska kyrkan, läser texten
från Uppenbarelseboken. Margareta Raab leder Annakören.

08.45 Interreligious Morning Prayer i Helga Trefaldighets
kyrka och morgonmässa i Missionskyrkan

Buffé i Universitetshusets foajé
Efter mässan blir det enkel buffé och spännande bokreleaser.
Kaffe finns till försäljning för den som har en 20-sedel.
19.15 Fortsatt firande i Universitetsaulan
Festivalen och firandet fortsätter med musik, tal och en
ömsesidigt uppriktig och kritisk dialog mellan ärkebiskopen
Antje Jackelén och företrädare för regeringen, vice stats
ministern Åsa Romson, biträdda av Svenska Kyrkans Unga
respektive politiska ungdomsförbund.
21.00–01.00 V-dala nations pub är öppen

09.00 Pilgrimsbarn och Livets pärlor i Helga Trefaldighets
prästgård. Alla anmälda barn samlas.
09.30 Kaffe serveras vid respektive ström
10.00–12.00 Teologiska strömmar utifrån personligt val

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

Miljö och klimat – vad kan rädda jorden? Universitetshuset, sal X
Vi tror det vi äter – utmanande matteologi?Ekonomikum, Hörsal 1
Idealitet på liv och död. Ekonomikum, Hörsal 2
Teologi som bär i församlingens vardag. Universitetshuset, sal VIII
Hur reformeras vår kyrka? Ekonomikum, Hörsal 4
Synden och nåden i samtidsprosan. Ekonomikum, Hörsal 3
Christian Contribution to the Future of the Middle East.
Missionskyrkan, Tovensalen
Human Dignity in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity.
Universitetshuset, sal IX
Utsatta minoriteter I Europa. Universitetshuset, sal IV
Spiritualitet som en väg till förändring. Missionskyrkan, Kyrksalen
a)Tyst meditation (zazen): Musiksalen, Kryptan
b) Ignatiansk spiritualitet: Linnésalen
c) Frälsarkransen: Insikten
d) Kropp och rörelse: Kyrksalen, gymnastiksalen
Dopet – ett vidgande av världen. Universitetshuset, sal XI
Dela rum, dela tro, dela liv. Domkyrkan
Pilgrimsbarn och Livets pärlor. Helga Trefaldighets prästgård och kyrka

14.00–17.00 Teologiska strömmar fortsätter
18.30 Buffé i Universitetshusets foajé
Mötespass. Tillsammans
med festivalguiden har du
fått en namnbricka i ett
nyckelband. Bär det synligt,
det är ditt passerkort till hela
festivalen och till V-dalas pub på
fredag och lördag kväll.
Tillgänglighet. Om du är rullstolsburen eller har
svårt att gå i höga trappor finns till Universitetshuset
en ingång från markplan. Den finns på baksidan av
huset, i hörnet S:t Olofsgatan/Öfre Slottsgatan vid
handikapparkeringen. Lokalerna för övriga strömmar
har en hög grad av tillgänglighet.
Mötesbyrå. Mötesbyrån finns i Universitetshusets
foajé. Öppettider: fredag 15-21, lördag 9-21.
Jourtelefon under hela festivalen 070-281 09 26.
Vid hastig sjukdom eller olycka ring 112.
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19.30 Festivalkväll i Universitetsaulan
Utdelande av Teologifestivalpriset Silverkeruben! Anci Hjulström
med trio är tillbaka på scenen! Amichai Lau Lavine, rabbinstuderande i 35:e generationen, har lovat Storahtelling! Och många andra!
21.00–01.00 V-dala nations pub är öppen
Söndag den 8 februari 2015
09.00 På spaning med unga kulturarbetare. Missionskyrkan.
Svenska kyrkans kultursekreterare Erika Hedenström letar efter
förändringsprocesser i kultur, samhälle tillsammans med unga
medarbetare.
11.00 Högmässa i Domkyrkan
Högmässan leds av ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans
med bland andra ärkebiskop Thabo Makgoba från Kapstaden,
Sydafrika (Province of Southern Africa) , biskop Stephen Munga
från Tanzania,(Evangelical Lutheran Church – Tanzania)
studenten Mai Zaru (Society of Friends) från Palestina/USA ,
kyrkosekreterare Cristina Grenholm. Predikar gör kyrkoherden,
författaren mm från Betlehem, Palestina, Mitri Raheb. Katedralsångarna leds av domkyrkoorganist Ulric Andersson.
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Detta är inte en helt skalenlig
karta.
betyder att det är
lite längre från universitetshuset till Ekonomikum än vad
kartbilden säger, ca 650m.
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1. Universitetshuset
Utsatta minoriteter i Europa: Universitetshuset, sal IV
Teologi som bär i församlingens vardag: Universitetshuset, sal VIII
Miljö och klimat: Universitetshuset, sal X
Human Dignity:Universitetshuset, sal IX
Dopet: Universitetshuset,sal XI
2. Domkyrkan
Dela rum, dela tro, dela liv
3. Helga Trefaldighets kyrka och prästgård
Pilgrimsbarn och Livets pärlor
4. Missionskyrkan
Christian Contribution to the Future of the Middle East: Tovensalen
Spiritualitet som en väg till förändring: Kyrksalen
Tyst meditation (zazen): Musiksalen, Kryptan
Ignatiansk spiritualitet: Linnésalen
Frälsarkransen: Insikten
Kropp och rörelse: Kyrksalen, gymnastiksalen
5. Ekonomikum
Vi tror det vi äter: Ekonomikum, Hörsal 1
Idealitet på liv och död. Ekonomikum, Hörsal 2
Synden och nåden i samtidsprosan: Ekonomikum, Hörsal 3
Hur reformeras vår kyrka? Ekonomikum, Hörsal 4
6. V-Dala nation
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Hur går det till
i de teologiska
strömmarna?

Vid den ström du valt får du en kopp kaffe, om du
kommer i tid, det vill säga kl 09.30 på lördagen.
Klockan 10 prick öppnar vi slussarna och den
teologiska strömmen börjar röra på sig. Första
passet är mellan kl 10-12. Du har några lotsar
till hjälp och ofta en moderator eller två. Lotsarnas
inledningsord har vi tryckt upp här i Teologifestival
guiden. Förbered dig gärna med att tänka igenom
vad du själv gärna vill få i fokus. Din egen erfarenhet och inspiration är viktig.
Klockan 12-14 är det lunchpaus och då går
strömmens folk till någon restaurant i närheten. 
Ta gärna med kontanter till lunchen.
Klockan 14 – prick – börjar arbetet i strömmen
med nya lotsningar, utmaningar och glädje för
hjärta och hjärna. Kl 15.30 blir det fikapaus.
Kl 16-17 är det tredje och sista passet. Ni i strömmarna är välkomna att formulera några utmaningar
för kyrka, trosgemenskap och samhälle. När ni
slutat kl 17, samlas utmaningarna in och delas
sedan på olika sätt, bland annat på webben.
Så är det dags för en liten paus innan
Universitetshuset öppnar portarna för en buffé och
festivalkväll i aulan med bland annat utdelandet av
Teologifestivalpriset Silverkeruben!
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1. Miljö och klimat
– vad kan rädda jorden?
Lokal: Universitetshuset, sal X
Antje Jackelén • Sveriges ärkebiskop
sedan 2014. Doktorerade i systematisk
teologi vid Lunds universitet och har bland
annat varit verksam vid Lutheran School
of Theology i Chicago.
Klimatfrågan kan mycket väl vara den största gemensamma
utmaning som mänskligheten någonsin stått inför. Vi ska inte
lämna en springnota till våra barn och barnbarn! Därför är
det dags att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion
– allt som är uttryck för människans värdighet – samverkar.
Frågan har andliga och existentiella dimensioner. Den berör
vår syn på lycka, tillväxt och det goda livet. Samhället har inte
råd att ignorera det sociala och etiska ”kapital” som finns i de
religiösa traditionerna. Dessa har ofta en kulturell integritet,
ett andligt djup och en moralisk kraft som rent sekulära perspektiv kan sakna.
Göran Lindström • Stiftsadjunkt i
Uppsala som skrivit om högmässan och
jordens överlevnad.
Vi är medvetna om plundringen av jordens
resurser, arter som utrotas, klimatförändringarna, över
konsumtionen. Vi behöver förbättra vår skötsel av planeten;
utveckla ny effektiv teknik och bättre komma tillrätta med
slöseriet. Men det räcker inte. Vi behöver också komma tillrätta med vår relation till skapelsen och Skaparen. Vi behöver
en spiritualitet som lär oss hur vi ska leva och vara närvarande på den gudagivna jorden. Gudstjänsten skulle kunna
vara en plats där en sådan spiritualitet fick näring. Dopet och
nattvarden använder sig av jordens gåvor; vatten, vin och
bröd. Att över tid delta i kyrkans liturgi kan forma en spiritualitet som förändrar våra världsbilder och hjälper oss att agera
i världen på ett annat sätt.

behöver en längre omställningstid. 2) Att begränsa tempera
turökningen till 2ºC måste vara en absolut planetär gräns
och att ett globalt pris på kol bör vara den officiella svenska
hållningen i klimatförhandlingarna. 3) Sverige bör och kan
driva på nationellt och internationellt för en snabb övergång
till hållbar matproduktion och ett globalt stopp för förlust av
biologisk mångfald, vilket bara kan lyckas med starka styrmedel. Detta är bara några övergripande exempel.
Birgitta Rydhagen • Forskare i genus
och miljö, docent i teknovetenskapliga studier
vid Blekinge Tekniska Högskola. Utkom 2013
med boken ”Genus och miljö”
Rymdskepp eller rättvisa? Att göra allting nytt. Det kan
få oss att fantisera om nya bosättningar på Mars. Dit kan vi
skicka några hundra slumpvis utvalda personer och rädda
människan som art. Men om alla sju miljarder har samma rätt
att överleva, att fantisera om framtiden, om barn och barnbarn. Alla kvinnor, alla män. Alla kristna, muslimer, hinduer,
buddister, icketroende. Alla hetero, homo. Varje individ. Vilka
är utmaningarna då? Vilka resurser kräver det? Och vem gör
valet mellan rymdskepp och rättvisa?
Moderator • Joakim Holmström
Redaktör för Supermiljöbloggen med bred
studiebakgrund i hållbar samhällsutveckling
och statsvetenskap och studerar för närva
rande religionsvetenskap.

Johan Rockström • Professor, forskare
och ledare för Stockholm Resilience Centre.
Vetenskapen visar att 1) Vi måste böja den
globala utsläppskurvan av koldioxid senast
2020, vilket innebär att ett land som Sverige i princip måste
vara fossilfritt till 2030–2040 eftersom fattigare länder
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2. Vi tror det vi äter
– utmanande matteologi
Lokal: Ekonomikum, Hörsal 1
Pelle Strindlund • Teologie kandidat,
djurrättsaktivist och författare.
Fram till 1800-talet ansågs slaveri som något
självklart. Teologer försvarade att vita exploaterade svarta som billig arbetskraft. Att en viss grupp härskade över en annan var en av Gud inrättad ordning enligt
både Gamla och Nya testamentet, sa man. Vi står vi nu inför
en liknande situation: Människan betraktar andra arter som
resurser till sitt förfogade, och teologerna försvarar det.
Det behövs en annan teologi om vad vi äter. Vi behöver
utforska en ny syn på djuren utifrån den traditionella treenighetsläran. Gud är skaparen som enligt Bibeln ”älskar allt
levande”, Jesus är befriaren som visar att makt ska uttryckas
i tjänande, och Anden är livgivaren som inspirerar till frimodig
kreativitet.
Eva Apéria • Pedagog i Judiska försam
lingen, Stockholm, och internationell gästföre
läsare i judisk teologi och kultur, klassiska och
semitiska språk.
Efter Templets förstörelse år 70 e.v.t. övergick makten från
en prästerlig elit till hela det judiska folket. Måltiden blev
en viktig del i denna process. Köket transformerades till en
helgedom, bordet till ett altare, gästerna till ett heligt sällskap och husmodern till en översteprästinna. Judendomen lär
att ätandet är en potentiellt helig handling som visar oss hur
vi kan leva ett hälsosammare liv och förbättra världen. Den
låter oss associera födan med att visa tacksamhet mot Gud
för livet, respektfull omsorg om djur och natur samt möjlighet att bygga upp ett moraliskt rättvist samhälle
Mats-Eric Nilsson • Chefredaktör för
matmagasinet Hunger, matkrönikör i Svenska
Dagbladet och en flitigt anlitad föreläsare i
Sverige, Norge och Finland. I oktober 2009
tilldelades han Nationalencyklopedins kunskapspris som en av
landets främsta kunskapsspridare. Han är författare till
böckerna Den hemlige kocken, Äkta vara, Döden i grytan,
Smakernas återkomst (tillsammans med fotografen Lena
Granefelt) och Saltad nota.
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Med dagens strida ström av tevekockar, kokböcker, köksprylar och dieter kan vi framstå som helt besatta av mat.
Ändå vet vi så försvinnande lite om vad som egentligen ligger
på tallriken – varifrån maten kommer, hur djuren fötts upp,
tomaterna odlats eller brödet bakats.
Utan måltidens möte ansikte mot ansikte, vilket en gång
gjorde oss till människor, konsumerar vi industrins enportionsprodukter – framför datorn, i kön till bussen eller i service
lägenhetens ensamhet.
Maten har blivit en vara som alla andra, som lättvindigt kan
kastas bort utan att hamna i någons mage.
Dina Elmahi • Statsvetare och antropolog.
Dina har studerat internationella relationer och
socialantropologi i USA och har jobbat som
internationell ungdomskordinator för projektet
“Tillsammans för Sverige”.
Att dela måltid är att dela livskraft och glädje. Att skapa band
mellan människor sker alltid över en måltid. Vad mat betyder
för mig blir till en större fråga, både andlig och kulturell.
Maten säger mycket om mitt personliga val, om min miljö,
kultur och tradition. För en troende människa berättar maten
också mycket om skapelsen. Maten livnär själen, maten
är en förlängning av all skapelse, har sin del i ett holistiskt
tänkande. Att äta omedvetet blir att distansera mig själv
från skapelsen, från systrar och bröder, och från mig själv.
För muslimer är Halal något på allvar; det innebär inte bara
slakt utan också hur djuret behandlats – människan är som
Koranen säger khalifapun fi el ard, omhändertagare av
jorden. Om jag som muslim uppmärksammar maten, finner
jag att jag är del i en omfattande helhet. Jorden är helig och
det är den som jag ska återvända till.
Moderator • Ellen Skånberg
Verksam vid Sensus, medförfattare till Kristen
vegetarisk kokbok utgiven av Svenska Kyrkans
Unga och Vildåsnan.
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3. Idealitet på liv och död
Lokal: Ekonomikum, Hörsal 2
Linnea Edstrand • Svenska Kyrkans Unga.
Om ungas plats som ideella – man trivs där
man behövs. Jag har sett hur ungdomar växer
i de små ansvarsområdena – vilken upplevelse
det kan vara för en konfirmand att få dela ut nattvard i
mässan, eller när en ung ledare får vara med och sköta ljudet,
eller mötena och relationerna som skapas på varsin sida om
diskmaskinen efter soppluncherna.
Men jag ser också hur ett ideellt engagemang från unga
kan stävjas och kvävas av olika fenomen – misstro från
anställda eller mer erfarna ideella, en långsiktighet och kontinuitet i det ideella arbetet som kan bli ett hinder för många
– man vill hjälpa till men har svårt att ”binda” upp sig. Hur
fångar man den som inte är liturgisk expert men ändå vill
hjälpa till i gudstjänsten utan att känna sig otillräcklig? Hur
sänker vi ribban för att skapa en inkluderande kyrka där man
kan bidra med det man har, när man kan? För mig är det när
jag har något att bidra med som det känns som min församling, min kyrka – och mina vänner.
Gunilla Lindén • Präst i Stockholm som
under många år arbetat med vuxenundervis
ning. Hon är bland annat författare till böckerna
Introduktion till bibeln (2011), Introduktion till
kristen tro (2011) och Kyrkogångsbok (2012).
När vi talar om unga ledare och idealitet i församlingen, var
ryms då unga med funktionsnedsättning? Hur kan församlingarna arbeta för att tydligt rusta unga människor med och
utan funktionsnedsättning till att få bidra till andras växt och
utveckling? Vad behöver göras för att unga med och utan
funktionsnedsättning tillsammans ska få utveckla sitt andliga
ledarskap och kunna bidra till hela församlingens växt?
Fredrik Modéus • Biskop electus i
Växjö stift.
Ideellt medarbetarskap är en av Svenska
kyrkans viktigaste framtidsfrågor. Det gäller
att utveckla förståelsen av vad ett sådant medarbetarskap
innebär. Jag kommer att tala om ”delaktighetens enrums
lägenhet”. Ibland tycker jag att delaktighetsbegreppet tolkas
alltför ytligt. Det handlar bara om det man gör. För mig är
delaktighet något som känns. Jag brukar definiera delaktig-
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het som ”att få plats och känna sig hemma”. Med uttrycket
delaktighetens enrumslägenhet vill jag fästa uppmärksamhet
vid att delaktighet kan förstås på flera olika sätt. Vi behöver se på delaktighet genom fyra fönster. Dessa kallar jag för
gåvodelaktighet, maktdelaktighet, representativ delaktighet
och praktisk delaktighet. När vi arbetar med alla fyra fungerar det ideella medarbetarskapet som bäst.
Erica Niggol • Församlingspedagog med
erfarenhet från arbetet i Allhelgonakyrkan,
Stockholm.
”Någon annan kan göra mitt arbete, min
uppgift är att hitta någon annan”. Ungefär så uttryckte sig
biskop Thomas från Anafora i Egypten vid ett tillfälle. Jag
tycker mycket om den meningen, för det är så jag tänker
om delaktighet. Många som kommer till Katarina församling,
antingen det är Katarina kyrka eller Allhelgonakyrkan,
vill känna sig delaktiga. Vi är relationsvarelser och därför
vill vi känna att vi räknas med i en gemenskap.
Hur kan vi som kyrka hjälpa till med detta? Hur gör jag
för att inte känna mig hotad av andra? Detta ska vi utforska
genom att titta på oss själva och genom att höja blicken och
våga släppa in andra.
Rikard Olofsson • Stiftsadjunkt för
idealitet i Stockholms stift, knuten till Ideellt
forum i Svenska kyrkan där han representerar
Stockholms stift i styrgruppen.
Kyrkans uppdrag beskrivs i kyrkoordningen som en gemensam angelägenhet mellan förtroendevalda, frivilliga med
arbetare, anställda och de som vigs till uppdrag inom kyrkans
vigningstjänst.
Uppdraget ska bäras gemensamt mellan dessa kategorier
av medarbetare, men hur ser fördelningen ut i praktiken?
Är de ideella engagerade på de anställdas villkor eller är personalen anställd på de ideellas villkor?
För att tillvarata ideell kraft i större omfattning, behöver
vi samtala om vilka utgångspunkter som färgar vår församlingssyn. Det språkbruk och den kultur som odlas i Svenska
kyrkans självförståelse påverkar också vilken utveckling som
upplevs som möjlig.
Moderatorer • Hannah
Smith och Sanna Moberg,
Svenska Kyrkans Unga.
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4. Teologi som bär
i församlingens vardag
Lokal: Universitetshuset, sal VIII

Bertil Murray • Stiftsadjunkt i Uppsala
med ansvar för internationell samordning.
Gud, låt Ordet få formas också i vår jord
Ett litet senapskorn som närs av jorden,
en jord som formas och som bärs av Ordet:
så formas Gudasonen i Maria,
och får sitt liv i hennes kropp.
Det växer upp och sträcker sig mot solen
och jordens fåglar samlas i dess krona.
Så stort är livet som du bär, Maria,
så starkt är barnet i din kropp.
Ett träd får bära när han lämnar livet,
ett kors när mänskligheten når sin frihet.
Där under korset dröjer du, Maria,
och smärtan sliter i din kropp.
Vi tackar dig som blev den goda jorden,
en jungfrumark som öppnar sig för Ordet.
Det är vår bror och Frälsare, Maria,
som du har burit i din kropp.
Ave Maria.

Gudrun Norrfjärd • Delvis uppvuxen
i Tanzania och har studerat utveckling och
internationellt samarbete. Verksam vid Sensus,
framförallt med frågor som rör global utveck
ling och rättvisa.
Gud som bär när livet är tjorvigt.
Gud som ihärdigt och kärleksfullt gnager
när jag lutat mig tillbaka för mycket.
Gud som ser världen och bryr sig om.
Gud som är närvarande och meningsfull.
Gud som ser till hela sin skapelse, hela sin globala församling.
Utan att missa någon enda.
Gud som vill att jag ser sammanhang, lokalt och globalt.
Gud som vet att jag kan göra skillnad. Tillsammans med andra.
Låt oss prata om Gud som spelar roll i vår vardag!

Thomas Nordin • Stiftsadjunkt i Uppsala
som i många år har arbetat i Zimbabwe.
Vad betyder det att vi som nu lever tillsammans på vår plats försöker leva som kristna?
Den kristna trons särdrag är tron på en Gud som möter oss i
en specifik jordisk och historisk kontext, med alla de begränsningar som det innebär. Processen med en lokal teologi börjar
ofta med en fördjupad reflektion över trons möte med de
egna lokala förutsättningarna. Den rymmer både profetens
lyhördhet för evangeliets utmaningar och poetens känslighet för samhällets erfarenheter. Evangeliet har inte bara en
individuell udd, utan har också konsekvenser för vårt gemensamma liv.
Platsen där vi bor är inte bara en bakgrund för våra liv utan
helig därför att det är här och nu Gud samspelar med oss i sin
stora berättelse om befrielse, upprättelse och nya möjligheter.
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5. Hur reformeras vår kyrka?
Lokal: Ekonomikum, Hörsal 4
Urban Claesson • Kyrkohistoriker som
arbetar på Svenska kyrkans forskningsenhet.
Ett generellt tema i hans forskning är fråge
ställningen hur kyrkan förhåller sig till olika
samhällsorganisatoriska förändringsprocesser, och hur hon
där teologiskt bemöter olika utmaningar.
Att vara evangelisk luthersk – en tyst identitet inför
ett mångkulturellt samhälle. Svenska kyrkans samhällsintegration riskerar skymma sikten för kyrkans teologiska
arv, och att detta faktiskt påverkat och påverkar människors
tankar och beteenden. Att tydliggöra evangelisk-lutherska
tankefigurer, och hur dessa lever vidare som förhållningssätt både teologiskt och samhälleligt, är en viktig utmaning.
Är det inte tid att i samtalet om ett mångkulturellt samhälle
även lyfta fram majoritetskulturens religiösa bakgrund?
I Sverige blir ofta de religiösa de ”andra”. Majoriteten är dock
lika etnisk som minoriteten, och att våga prata om, och förtydliga, en luthersk majoritetskultur, är ett viktigt bidrag i
bygget av ett framtida mångtolerant Sverige. Vi behöver
reformera medvetenheten om det reformatoriska arvet.
Sanna Eriksson • Teologie studerande.
Lutheran i Sverige … och i världen! Att
vara luthersk kristen är en verklighet för över
72 miljoner människor i 79 länder i världen.
Det förenar oss i gemenskap med varandra och Gud, skapar
känslor av samhörighet men också av konflikt. Bibeln och
historien ger oss en gemensam identitet men våra kontexter
(historiskt och samtida) är ibland radikalt annorlunda.
Hur identifierar sig lutheraner från Sverige, Östafrika och
Centralamerika? Vad delar vi? Vad skiljer oss åt? Hur kan
tolkningar från andra kontexter utmana oss att formulera
och reformera vår identitet som lutherska kristna i Sverige?
Göran Agrell • Teologie doktor och
författare till bland annat boken I Luthers
fotspår: en resebiografi.

1. Människovärdet. Vi får inte värde genom vad vi presterar. Människovärde hänger enbart på att vi är skapade och
skapas och förlåtna och förlåtes. Contra prestations- och
konkurrenssamhälle.
2. Kyrkosynen. Kyrkan får inte vara hierarkisk som om någon,
vigd eller troende, skulle höra mera hemma i kyrkan än någon
annan. Contra expert- och fromhetsvälde i och utom kyrkan.
3. Bibelsyn. Tolkningen av Bibeln måste släppas fri. En utmaning är att se den som Guds stora retoriska akt där de centrala teserna och inte detaljer, berättelser, regler eller läror
(som retoriska exempel) ska tros eller läras. Contra bokstavstro och Skriften som påve.
4. Kyrka och politik. Bör hållas isär så att kyrkan som kollektiv
inte är politisk medan individens tro är politisk därför att tro
och kärlek hör samman. Contra kyrkan som politisk aktör och
trons människa som opolitisk.
Kristin Molander • Handläggare på
kyrkokansliet i ekumenik med inriktning på
Lutherska världsförbundet.
To be Lutheran is to be Ecumenical. Inför
reformationsåret 2017 har Lutherska världsförbundet poängterat vikten av att det som görs behöver göras med ett
ekumeniskt förhållningssätt. Först och främst är vi kristna
tillsammans. Reformationen är ett historiskt skeende som vi
ska relatera till, lära av, reflektera över, men vi behöver även
förhålla oss ödmjuka och rannsakande till de konsekvenser
reformationsskeendet fick, för både enskilda människor och
Kristi kyrka. Hur kan vi som evangelisk-luthersk kyrka närma
oss 2017 i tacksamhet över det goda historien bidragit med
men med insikt om att vi fortfarande lever i kallelsen att hela
det som brast?
Moderator • Cristina Grenholm,
kyrkosekreterare, teolog, författare.

På fyra områden utmanar Luther hållningar
som ständigt behöver reformeras:
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6. Synden och nåden i
samtidsprosan – samspelet
mellan litteratur och teologi
Lokal: Ekonomikum, Hörsal 3
Elisabeth Hjorth • Författare, kritiker
och präst i Svenska kyrkan och dessutom
doktorand i etik vid teologiska institutionen vid
Uppsala universitet. «Europas rasistiska
gränspolitik innebär en förlust av allas människovärde», skrev
Elisabeth Hjorth i en artikel för DN Kultur. Hon har gett ut tre
romaner, som bland annat handlat om kärnfamiljen, våldets
mekanismer och hängivenhetens gränser. Med sin senaste
roman, Vid himlens början, tar hon ett steg framåt i ett
författarskap som vill försvara människans okränkbarhet»,
ansåg kritikern Eva Ström. Elisabeth Hjort skriver:
På ett sätt är vi alla utlämnade i varandras händer. Åt
varandras godtycke eller omsorg. Det är ett oerhört ansvar.
Uppenbarligen för stort, eftersom vi inte klarar av det. Fast
vi säger: ”inte i mitt namn” är det ändå i vårt namn som
avvisningarna sker, som vapnen säljs. Kriget måste finnas
i samtidsprosan, envisas med sin närvaro. Påminna om att
ignoransen gärna kläs upp som ansvar. I litteraturen ställer
jag frågorna som kanske inte har några svar, vistas i makten
och maktlösheten samtidigt. Jag tänker att det finns en
möjlighet, trots allt, att vara nåd i samtiden.

Kristian Lundberg • Debuterade som
poet 1991, och har en rik produktion av lyrik,
romaner och deckare bakom sig. Sitt stora
genombrott fick han 2009 med Yarden, en
självbiografisk berättelse om kroppsarbete, utsatthet och
att socialt tappa fotfästet.
Yarden följdes av Och allt skall vara kärlek. Båda blev
publik- och kritikframgångar och belönades med bland
annat Ivar Lo-Johanssons personliga pris och Sveriges
radios romanpris.
Kristian Lundberg, som är socialist med kristen grundsyn,
är en passionerad samhällskritiker. Vad är ett materiellt och
andligt existensminimum? Det som är botten i dig, är också
botten i andra, påminner han i Ekelöfs anda.
Moderatorer • Ulrika
Knutson, kulturjournalist
och kritiker och Bo Larsson,
stiftsprost och professor.

Göran Rosenberg • Född i Södertälje
1948 av Hala och David Rosenberg som kom
till Sverige efter andra världskriget som
överlevande från nazismens förintelseläger.
Efter studier vid Stockholms universitet och Journalist
högskolan har han arbetat som tidningsjournalist,
tevereporter, dokumentärfilmare, kolumnist, essäist och
författare i en rad olika medier och sammanhang. Han
startade tidskriften Moderna Tider 1990. Hans journalistiska
arbete har belönats med ett flertal priser och han är också
hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Göran Rosenberg
står bakom filmerna Den svarta staden med det vita huset,
tillsammans med fotografen Mats Lund, 1990 och Goethe
och Ghetto, tillsammans med Peter Berggren, 1996. Han har
skrivit en rad böcker som del i hans tydliga politiska sam
hällsengagemang. Hans senaste bok Ett kort uppehåll på
vägen från Auschwitz (2012) handlar om David Rosenberg
och hans väg från förintelseläger till ett liv i Sverige.
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7. Christian Contribution to
the Future of the Middle East
– Voices from Bethlehem, Jerusalem
and Ramallah
Lokal: Missionskyrkan, Tovensalen
The Rt Rev. Bishop Hans-Erik Nordin •
Diocesan bishop of Strängnäs
On behalf of Church of Sweden the diocese
of Strängnäs has the privilege to uphold the
contact to our Lutheran sister church ELCJHL. Since long
ago Church of Sweden has a good relation to ELCJHL and
the contact between our churches has been strengthened
over time. As Christians in the West we are sorry to see
that Christians now leave the country where our Christian
story began. And we are horrified when we see the oppression and injustice continue in the region. As a contribution
to understand the history and the situation of the Palestinian Christians today we look forward to discuss pastor Mitri
Raheb’s challenging book.
The Rev. Dr. Mitri Raheb • Evangelical
Lutheran local pastor in Bethlehem and
Director of Diyar cultural institutions
My book Faith in the Face of Empire (Tro under
ockupation. Palestinsk bibeltolkning) presents a new reading
of the Bible as an expression of faith of the people of Palestine within the context of Middle Eastern geopolitics and
imperial domination. It is the outcome of my own struggle as
a Pastor who has to preach every Sunday while as a Palestinian living under Israeli Occupation. It is thus the outcome
of this dialogue between text and context, between Religion
and politics, and between Western perspective and Middle
Eastern insights. Yet, this is the struggle of millions of faith
people engaged in peace and justice issues as well as for
groups resisting all kinds of imperial domination.
Mai Zaru • Student from Ramallah/US
In this violent world of injustice, discrimination
and cynicism, shines a sincere sense of hope
that binds us despite our fears and burdens.
It connects us in spite of our differences and unifies us to
work together for the advancement of peace and justice
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issues around the globe. As a Palestinian Christian living
under occupation our light shined when the Swedish people
recognized the State of Palestine and our right to exist. We
became one entity working towards the achievement of
one common goal, justice for all. Let us all continue working
together to emphasize the presence of a pluralistic society
in Palestine, a welcoming society that creates an interconnected and interrelated world advocating equality for all.
Dr. Muna Mushahwar • Arab Orthodox
and physician at Hadassa hospital in Jerusalem/
Al Quds
With the “Salt of the earth” melting away,
what taste would there be for the generations to come?
As a Palestinian Jerusalemite Christian, I witness the daily
limitations, restrictions, and changes to daily life, that aim to
make life unbearable, which are imposed on Palestinians of
all faiths, including Christians, to make the choice of immigration a much preferred one to living the daily nightmare of
occupation. With diminishing numbers of Christians in Palestine and Israel, imagining a Palestine/Israel without its Christian Palestinian element robs the tapestry of the future of
one of its vital colors, leaving it gloomy. Multifaceted threats
posed to Christian presence in the Middle East in the form of
occupation, immigration, or the threat posed by mercenary
extremist groups all paint an uncertain Middle East should
current conditions continue.
Moderators • Archbishop
Emeritus Dr. KG Hammar
and Lena Lönnqvist,
Uniting Church in Sweden (Equmeniakyrkan).
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Samernas nationaldag
Under Teologifestivalen kommer samernas nationaldag att uppmärksammas.

Samernas
rättigheter
FN:s rasdiskrimineringskommitté har i en rapport från augusti 2013
uttryckt oro för att Sverige ännu inte kommit
framåt i arbetet med att
ratificera ILO-konvention nr. 169 eller med en
Nordisk samekonvention. På dessa punkter vill
FN:s rasdiskrimineringskommitté se en skärpning från svenska staten. Kommittén uttrycker
sin oro över att den svenska minerallagen til�låter stora industriprojekt och andra aktiviteter
inom samiskt område, utan samernas fria och
förhandsinformerade samtycke.

Samernas nationaldag firas den 6 februari
för att högtidshålla samernas första landsmöte i
Trondheim 6-9 februari 1917. Då träffades för
första gången samer från norr till söder och över
landsgränser för att diskutera gemensamma frågor.
Organisering och rättsfrågor var brännande och
behövde belysas från samiskt håll.
Vid Samerådets 15:e kongress i Helsingfors 1992
beslöts att den 6:e februari skulle bli gemensam
nationaldag för alla samer, ett folk i fyra länder.
Det första firandet skedde i samband med
inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår
1993 i Jokkmokk.
Den samiska nationaldagen firas i hela Sa´pmi
och är samisk flaggdag.
I inledningsgudstjänsten predikar den samiska
prästen Erik-Oscar Oscarsson: 60 år och kommi

nister i Norsjö församling. Tidigare stiftsadjunkt
för samiska frågor i Härnösands stift, kh Norsjö.
1:e avbytare i sametinget, vice ordförande i same
tingets kulturnämnd, forskar och skriver om
samiska förhållanden; bland annat sameskolans
uppkomst och första
tid. Erik-Oscar
Oscarsson har upprättat en kommenterad
litteraturlista: Samerna i litteraturen.
Högtidlighållandet
av samernas nationaldag under Teologifestivalen har möjliggjorts
med stöd av Härnösands stift. Stort tack!
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8. Human Dignity in Relation
to Sexual Orientation and
Gender Identity
Lokal: Universitetshuset, sal IX
Strömmen ges på engelska och handlar om HBTQ
i judendom, islam och kristendom. In cooperation
with/I samarbete med GIN-SSOGIE, Global Interfaith
Network – Sexes, Sexual Orientation, Gender Identity
and Expressions.
Dr. Amina Wadud • Islamic scholar in
textual exegesis, USA.
While Islam considers itself a way of life and
a religion of peace, it has never been void of
diverse expressions including some that are anything but
peaceful. As some Muslims grapple with simultaneous identity as Muslim and queer others deny them this right with
fatal consequences. Any form of rejection can be crippling
for queer Muslims. In the past two decades, Muslims have
organized around their right to both spiritual and sexual
diversity. It is an exciting movement engaging traditions
and embracing diversity, pluralism and agency within Islam.
I would like to share some of my experience as an ally to
lbgtqi Muslims.
Imam Dr. Hashim Jansen • Netherlands,
GIN-SSOGIEE.
Human dignity and the care for the welfare
of each other is very present in Islam. The
promise God gives in almost every sura, is that God is merci
ful, compassionate and kind. This promise embraces also
LGBTI people. The Sufi tradition has a lot to contribute to
the Islamic world. It trusts that God is present within each
human being. It sets the ego aside, so that you may be strict
to yourself while you always are generous towards others.
In extremist groups it is often the other way around. You
are strict concerning other people but hungry for power for
yourself. Besides Sufi spirituality a dialogue between Theology and other Sciences can also improve the lives of LGBTI
people in the Islamic world.
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Rabbi Amy Klein • Galilee, Israel.
The limits of human understanding turn One
into two: heaven and earth, light and dark, male
and female. Dominant religious thought understands both sex and gender as binary truths, yet these false
dichotomies oppress people who do not fit them and their
followers alike. For many of us it is not enough that humanistic beliefs remedy this wrong; our religion must be the source
of human dignity for all. Surprisingly, in the Jewish tradition,
classical rabbinic texts reveal a complex understanding of
sex and gender that together with other key values provide
a theological starting point for our search to undo harmful
and untruthful binaries.
Amichai Lau-Lavie • Jewish representa
tive from GIN-SSOGIE.
Beyond biblical bigotry and centuries’ old
suspicion of the Other, Judaism’s core values
celebrate the entire human spectrum of identities and choices
as created equally in the image of the Divine. We are privileged to live at this time of progress and dignity for more
people, speaking for justice in the name of faith. It is a sacred
duty to interpret our ancient traditions in creative new ways
that honor our native legacies while welcoming with open
hearts the new queer rights and rituals, liturgies and leaders
that are emerging and slowly transforming the institutions of
faith in this post patriarchal era.
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Archbishop of Cape Town, Thabo
Makgoba Province of Southern Africa.
Our main challenge in promoting respect for
the lives and dignity of LGBTI people is that
there is no global consensus on extending to them the same
rights as other people. No matter our own personal views,
we have to recognise that in most of the world this is an
issue which will not be resolved quickly. As institutions comprising people with a wide range of views, we need to focus
on encouraging respect for people of different orientations
and for people who hold different views from ours. And we
and they need to be prepared to enter into serious, deep and
sensitive dialogue on the issue.
The Rev. Dr. Anna Karin Hammar •
Church of Sweden, GIN-SSOGIE.
The world is born in love and created day by
day for love. The affinity for one another is a
sign of our origin and our destiny as creation and humanity.
Love is a stream of communion running through our lives and
our world. We are called to take part, to go with, to let live.
Jesus says very often: don’t be afraid. To all who persecute
women, lesbians, and gays, transsexual persons, I would like
to whisper: don’t be afraid. Relax. Allow the stream of love
to run through your world. And you might hear: Welcome.
Another world is possible.
Moderators • Archbishop
Emeritus, Church of Sweden,
European President of the
World Council of Churches
Anders Wejryd and Professor Dr. Riffat Hassan,
Professor Emerita from the University of Louisville, Louisville,
Kentucky, U.S.A. She is a Professor of Islamic Studies and
Religious Studies and also a pioneer in the field of Islamic
feminist theology and Jewish-Christian-Muslim inter-religious
dialogue, human rights, and peace-building. She specializes
in progressive Muslim thought, particularly the work of
Muhammad Iqbal, the most outstanding modernist and
reformist Muslim thinker since the time of Rumi.
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9. Utsatta minoriteter i Europa
– om mänskliga och medborgerliga
rättigheter
Lokal: Universitetshuset, sal IV
Ivan Ivanov • Direktor för European
Roma Information Office i Bryssel
Rooted in history, fuelled by the media, and
largely unchallenged by the states, there are
dramatic levels of Anti-Gypsyism throughout Europe. Racist
stereotypes often serve to justify ongoing discrimination
practices. Similarly, anti-Gypsyism can work to thwart measures aimed at improving life for Roma, when local officials,
fearing the political costs of challenging prevailing attitudes,
fail to implement measures decided at national level. The first
step in the fight against anti-Gypsyism is for public officials
to acknowledge it and to take the lead in openly condemning
it in all its forms. This fight will be much stronger if joined by
other key societal actors such as the churches.
Hanna Gerdes • Folkrättsjurist vid
Fonden för mänskliga rättigheter
I Grekland och Bulgarien tvingas flyktingar och
migranter leva i fängelseliknande förhållanden.
I Sverige registreras romer av polisen och i Storbritannien
bedrivs hetskampanjer mot papperslösa. På senaste tiden
har kyrkor utsatts för skadegörelse och eldhärjats. Moskeer
har sprejats med nazistsymboler. Judiska elever har möts
av klottret ”judeäckel” på skolfasaden. Vad händer med människorättskyddet nu när vi fått en stor ökning av främlingsfientliga partier i olika parlament runt om i Europa? Är EU
framtidens främsta människorättsförsvarare eller förbrytare? Hur kan kyrkorna vara en aktör för att både stärka och
värna minoriteters rättigheter?
Othman Al Tawalbeh • Imam
som arbetar på Fryshuset Malmö.
I Europa hårdnar alltmer attityderna mot
minoriteter, däribland muslimer, på ett mycket
oroande sätt. Hemma i Sverige ser vi att attacker mot tjejer
med slöja och hatbrott mot moskéer ökar. Vi måste se till att
skapa mötesplatser och ge möjligheter för människor att tala
med varandra istället om att tala om varandra.
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Särskild gäst: Rosa Taikon • Silversmed,
författare, samhällsdebattör och 2013
hedersdoktor vid Södertörns högskola. Rosa
Taikon tilldelades 2013 års Olof Palmepris med
motiveringen: ”för sin livslånga kamp för mänskliga
rättigheter. Under tider som präglats och fortsätter att
plågas av främlingsfientlighet har hon kompromisslöst stått
upp för alla människors lika värde. Rosa Taikon personifierar
samtidigt fem decennier av kamp för romernas kultur och
medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och
utomlands har hon visat att också enskilda människor kan
påverka samhällsutvecklingen. Genom sitt konstnärskap har
hon berikat samhället.»
Det viktigaste är att försöka motarbeta all rasism. Att för
söka stävja fördomarna och uppfattningarna om romerna.
Det är ett svårt arbete i Europa i dag. Det fascistiska Jobbik
förföljer romer. I Ungern kan du skjutas ihjäl för att du är rom.
I Rumänien är diskrimineringen fruktansvärd. Även i Sverige
är det svårt. Har du en bror eller syster som gifter sig med en
rom, så riskerar hela din släkt att hamna i brottsregistret. Så
är det i Sverige i dag. Det finns hopp. De romska kvinnorna är
stora aktivister mot rasism. Min syster Katarina Taikon gjorde
ett banbrytande arbete. I dag har Soraya Post en svår men
viktig uppgift i Europaparlamentet.
Övriga medverkande i denna
ström: Hans Lindholm och
Edward Thomas, präster i
Gamla Uppsala församling.
Moderatorer • Kristina
Hellqvist, flykting- och
migrationshandläggare för
Svenska kyrkan på nationell
nivå och Domino Kai, sakkunnig i romska frågor.
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10. Spiritualitet som
en väg till förändring
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen
Strömmen inleds och avslutas gemensamt
under ledning av Annika Spalde • För
fattare, fredsaktivist och diakon. Däremellan
deltar man i en av följande fyra inriktningar:

a) Tyst meditation (Zazen)

Pelle Bengtsson • Präst i Svenska kyrkan
och leder regelbundet sesshins (intensivdagar i
zazen) på Enekulla Zendo utanför Höör i Skåne.
2003 utnämndes han till zenlärare av Gundula
Meyer vilket innebär att han bemyndigades föra vidare vad
han mottagit av sin lärare.
En fågel sjunger. Ett barn gråter. Våren kommer
och hösten är på väg … Liv pågår.

Lokal: Missionskyrkan, Musiksalen, Kryptan

Händer. Orört, utan förtecken rinner det upp i det
närvarande ögonblicket.

Leif Cederlöf • Föreståndare och kaplan
för stiftsgården Breidagård i Uppsala stift. Där
har han ansvarat för fördjupningsdagar för
meditationsledare, lett retreater och Tyst
meditation under de senaste 10 åren.

Tragiken är att vi ofta är någon annanstans. Frånvarande och
på avstånd försöker vi ta kontroll över flödet. Fryser rörelsen.
Låser in bilder och föreställningar.

Tystnad som en väg till förändring... är det möjligt?
Tystnad är ett motsägelsefullt begrepp, kan upplevas såväl
negativt som positivt. Vad är egentligen tystnad? Är det
endast frånvaro av ljud? Eller närvaro av något som inte är
ljud? Kanske enbart närvaro, trots ljud?
I Tyst meditation i zazen-anda – ibland också benämnd
som Kristen djupmeditation, Att sätta sig till stillhet eller
Objektlös meditation – är övningen och praktiken det
viktigaste. Därför kommer vi både att samtala och meditera
tillsammans. Du är välkommen att delta, både om Tyst
meditation är välbekant för dig eller om du vill veta mer.

Zazen innebär att ge upp böjelsen att äga och kontrollera och
i stället låta vara, eller som Mäster Eckhart uttrycker det:
”lämna allting ifred”.
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Zazen för oss förbi detta – blottställer.

Zazen är att vara närvarande här och nu, utan förutfattad
mening, utan definierad anledning, utan avsikt.
Att öva zazen är att föras mot det centrum av tystnad,
omgivet av stillhet, som är människans ursprungliga och
bortom-språkliga grund. Här råder oändlig öppenhet:
Obrutet seende, ostört lyssnande.
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b) Ignatiansk spiritualitet

c) Frälsarkransen

Lokal: Missionskyrkan, Linnésalen

Lokal: Missionskyrkan, Insikten

Susanne Carlsson • Prästvigd i Svenska
kyrkan med stor erfarenhet ignatiansk andlig
vägledning. Hon är bosatt i Kent, England, och
där verksam i stiftet Rochester i anglikanska
kyrkan. Hon ger kurser i andlig vägledning och ger retreater i
England, Sverige, Norge och Finland.

Eva Cronsioe • präst i Vallentuna försam
ling med särskilt ansvar för vuxenpedagogik.
Hon var tidigare verksam som livsåskådnings
journalist och har tillsammans med missions
pastorn Thomas Ericson skrivit boken En väg till livsmod och
tillit – möt kristen tro med Frälsarkransen.

Fredrik Heiding S.J. • Jesuitpater med
vana att ge de andliga övningarna. Han är
lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala
och ingår i kulturtidskriften Signums redaktion.
Under åren 2006–2010 bodde han i jesuiternas institut
Campion Hall, University of Oxford, där han disputerade på
en avhandling om den katolska kyrkans roll i ignatiansk
spiritualitet.
Det är inte sällan jag hör kommentaren: ”Den här upplevelsen
har varit enormt viktig – den har förändrat min relation till
Gud och mitt sätt att leva”, efter mötet med den ignatianska
spiritualiteten. Ignatiansk andlighet hjälper oss att närma oss
Gud och reflektera över våra upplevelser men också att ställa
hela våra liv till förfogande för Kristi kyrka. Det finns många
gömda skatter i den ignatianska spiritualiteten och i denna
underström kommer vi att gräva efter några av dem.
Ignatiansk spiritualitet har katolskt ursprung och bygger på
den spanske 1500-tals mystikern Ignatius av Loyola. Sedan
1980-talet har intresset för ignatiansk spiritualitet vuxit i
andra kristna trossamfund. Ignatius grundade Jesuitorden
och hans biografi tecknas i Pilgrimens berättelse. 1548 gav
han ut Andliga övningar. Här förenas skenbara motsatser:
hjärta och hjärna, individen och kyrkan, Gud och skapelsen
(världen), inre frihet och engagemang, kontemplation och
handling, inre och yttre, stillhet och tjänst, frihet och lydnad.
I denna teologiska underström erbjuds möjlighet att pröva
ignatianskt sätt att be och meditera samt tillfälle till samtal
om den ignatianska spiritualitetens historia och teologi.
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Meta Måhl • församlingspedagog från
Gävle, som under många år har arbetat med
Frälsarkransen både med vuxna – hörande
och döva – och konfirmander.
Med radbandet Frälsarkransen i handen lyssnar vi oss in i våra
egna livserfarenheter – och in i Bibelns berättelser.
Med hjälp av ”det lekfulla allvaret” får vi öva oss i praktisk
andlighet.
Genom att höra och göra och bara vara, kan vi tillsammans
söka platsen där ”det lilla” och ”det stora” möts – där min
egen berättelse och kyrkans berättelse rör vid varandra.
I reflektion, samtal, pedagogiska övningar och tyst bön får
vi möjlighet att pröva tron som förhållningssätt i vår egen
vardag.
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d) Kropp och rörelse
Lokal: Missionskyrkan, Kyrksalen, gymnastiksalen
Åsa Rockberg • Dansterapeut och danskonstnär, har stor erfarenhet av att guida
människor till kroppens språk och visdom.
Hon har samarbetat med församlingar i
Svenska kyrkan sedan 1998.
Birgitta Söderberg • Stiftsadjunkt för
gudstjänstfrågor i Stockholm. Hon ansvarar för
utbildningen ”Kropp och rörelse i gudstjänsten”
som Åsa leder i Stockholms stift.
Allt levande är i rörelse!
Använder vi oss av hela vår potential till liv och rörelse?
Låter vi hela vår kropp föra fram vårt budskap och låter vi
oss själva bli sedda? Upplever vi livet med alla våra sinnen och
upplever vi Gud med hela vårt väsen?
I denna underström rör vi oss i det heliga rummet inom
oss och runt om oss. Vi rör oss in i det vi önskar vara, det vi
önskar ge och ta emot. Vi utforskar samspelet med de andra
delarna i Kristi kropp för att låta oss bäras av en gemenskap i
en enda stor kropp.
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11. Dopet
– ett vidgande av världen
Lokal: Universitetshuset,sal XI
Kjell Petersson • Praktisk teolog som
forskat om dopet.
Dopet gör skillnad. Man måste födas på nytt
av vatten och Ande, säger Jesus i Johannes
evangeliet. Just detta sker i och genom dopet. Till dopet kan
man alltid återvända. Människor kan svika och falla, men det
Gud lovat står han fast vid. Kyrkan är de döptas gemenskap.
Kyrkan är ingen förening eller intresseorganisation, där människor med gemensamma åsikter går samman för att uträtta
något. Kyrkan är inte heller ett företag, där man saluför åsikter och värderingar. Det som gör skillnaden är dopet. Själva
kärnan i dopet är Guds handlande. I den enkla handlingen
ges Guds nåd åt den som döps. Det tar ett helt liv att ta till
sig denna nåd. Och det finns alltid mer att få. Så är dopet en
skimrande portal in i kyrkan och ut i världen.
Sofia Hedman • Församlingspräst som
arbetat med dopet.
Var är du döpt? Vad har berättats för dig om
ditt dop? Dopet som ett vidgande av världen
börjar med oss själva. Hur kan vårt eget dop fungera som
klangbotten i samtal med församlingsbor? Jag kommer också
att tala om Drop-in dopets möjligheter att bli en församlingsfest där nådens teologi blir gripbar.
Jerker alsterlund • Präst som introdu
cerade drop-in vigslar/dop.
Döpt – ”älskad av Gud och upptagen i
livets bok”. Är det något som händer i dopet,
eller något som redan är sant om varje människa? Kan dopet
vara både en universell sanning om alla människor alltid och
hela tiden, och samtidigt vara något som faktiskt händer i
dopet? Ja, om det är språket som konstruerar verkligheten.
Någonting som är sant kan vara sant oavsett om jag har
kunskap om det eller inte, men det får bara betydelse som
livstolkarmönster när jag erfar det. Vet jag inte om att jag är
älskad betyder det ingenting, om det aldrig blir synliggjort. I
dopet inkarneras sanningen om livet och blir synlig.
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Sven Hillert • Präst och psalmförfattare
med förslag till nya doppsalmer.
Sjung in det nya. Det finns formuleringar som
vi inte längre vill upprepa. Också om dopet.
Andra texter kan fungera, när vi omger dem med nya ord och
sånger, nya leenden och ny längtan. Där vi inte längre skiljer
Gud från människa, man från kvinna, döpt från odöpt och oss
människor från den skapelse vi tillhör. Vi måste forma nya ord
och nya sånger. Om vad som händer när vi döps och delar
måltid, när vi ber och berättar. För att kunna tro och leva i
en ny tid. Vi kommer att få kritik. För våra ord är inte färdiga.
Och inte välkända. Men vi måste försöka. Tillsammans.
Ingrid Persenius • Religionssociolog
och församlingspräst.
På spaning efter hinder för dop för att kunna
fira dopets gåva. I Uppsala kontrakt startade
år 2012 ett dopprojekt. Upprinnelsen var synpunkter på
förbättringsmöjligheter i anslutning till dop och att antalet
dop minskade. Dopprojektet visade bl.a. betydelsen av att
utveckla tillgängligheten och bemötandet vid dop. Vikten
av samarbete mellan olika personalkategorier blev också
tydlig och behovet av att kontinuerligt se över och utvärdera
information och rutiner. Hösten 2014 avslutdes projektet.
Dopets ställning är väsentlig för kyrkans framtid. Erfaren
heten visar att ett långsiktigt, genomtänkt och målmedvetet
arbete ger resultat. Min förhoppning är att strömmen
inspirerar andra församlingar och kontrakt till spaning och
förbättringar!
Moderator • Teol.dr. Ingegerd Sjölin,
som forskat om människors handlande kring
dopet förr och nu.
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12. Dela rum, dela tro, dela liv
– vi upplever kyrkorummet
Lokal: Domkyrkan
Mikael Mogren • Präst och författare från
Västerås. Han har funderat mycket på kyrko
rummets svindlande öppningar för samtal om
tro och liv, kultur och teologi. Vad är det som
sker när vi människor möter kyrkorummet, bortom orden?
Är det i kyrkorummet vi möter livets helighet?
Ska man mogna på djupet behöver man rotsystem. Svenska
kyrkans kulturmiljöer är landets äldsta och största samägda kulturarv. Förkunnelsen om Jesus har i mer än tusen år
gestaltats i sten, metall, tyg och trä. Kyrkomiljöerna är resurser för framtiden. De väntar på att bli i bruk tagna. Det har
bara börjat.

De första kristna klarade sig utmärkt utan kyrkobyggnader.
Samtidigt möter varje tid sedan 300-talet Gud i kyrkorum.
Men hur ska man ur en luthersk position se på kyrkorummen?
Bor Gud där? Är Gud närvarande genom sakramenten? Är
det lättare att möta Gud i en kyrka än i ett Folkets Hus? Eller
är kyrkobyggnaden bara ett vindskydd? Reflektion behövs,
men saknas ofta.
Stina Wollter, är konstnär och pedagog
och skapade för några år sedan en altartavla på
plats i ett kyrkorum. Uppdraget väckte många
existentiella frågor. Vad hände i mötet med
kyrkorummet, i skapandet av altartavlan?

Carola Nordbäck • Professor i kyrko
historia vid Uppsala universitet, forskare vid
Svenska kyrkans forskningsenhet och Umeå
universitet. Just nu bearbetar hon frågor om
relationen mellan kyrkorummets teologi och historia.
Hur är kyrkans kollektiva minne och identitet kopplade till
kyrkorummen? Hur hänger teologi och identitet ihop med
rumslighet? Och vad innebär detta med ”rum” och ”plats”
när Svenska kyrkan talar om att kyrkan ska vara ett rum
med plats för alla?

För mig är inte konsten bara föremål eller företeelser- det
är en plats. Ett rum att stiga in i och träna/prova en mängd
olika saker: positioner och känslor av alla de slag, en plats
för inlevelse och empati. Just inlevelse och empati är något
jag också manar mina elever att aktivera då jag undervisar i
teckning och kroki; det går att känna med minsta lilla form
som kurar i dunklet.
Konst kan vara en plats där du kan uppleva den yttersta
delaktigheten. Precis som tron.

Svenska kyrkans relation till de religiösa rummen och tingen
förändras just nu. Kyrkorummens roll som kulturarv betonas
alltmer. Detta är en spännande utmaning för Svenska kyrkan.
Här behövs mer och förnyad reflektion om tingens och rummens betydelse för människors existentiella möten. Kort sagt
– vilken teologisk bäring har kulturarvsarbetet?

Övriga medverkande i strömmen: Susanne Cederlöf,
Ann-Charlotte Bergel och Lotta Ingerholt,
församlingspedagoger i Uppsala, inbjuder oss att pröva vand
ringar i domkyrkan. Vad händer när upplevelsen av kyrko
rummet möter samtalet om tro och teologi?

Sören Dalevi, präst och forskare vid
Karlstads universitet, har skrivit om pedagogik
för kyrkorummet och som nu arbetar med
projektet «Kyrkan i skolan, skolan i kyrkan».
Vilka samtal om tro och liv öppnar kyrkorummet för när man
möter barn och unga? Hur kan olika kyrkopedagogiska
visningar ge kunskap om kristen tro och teologi?
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Moderatorer • Karin Sarja,
präst och forskare, och Maria
Wingård, församlingspedagog,
som båda arbetar med Svenska
kyrkans satsning på undervisning och mission ”Dela tro – dela liv”.
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13. För barn 6-12 år: pilgrimsBarn
och Livets pärlor
Lokal: Helga Trefaldighets prästgård och kyrka
I strömmen pilgrimsBarn och Livets pärlor funderar vi över
hur det är att vandra i någons fotspår och vad som händer
med de fotspår vi själva lämnar efter oss. Tillsammans
ställer vi frågor om varför kyrkorummet ser ut som det gör 
och spanar efter Livets pärlor. Vi kommer att använda ett
pilgrimspass till att samla märken och stämplar.

Silverkeruben.

Den första
pristagaren var Martin Lönnebo som 2008 fick
ta emot Silverkeruben. 2010 gick den till Ylva
Eggehorn och 2012 till KG Hammar.
Under festivalkvällen lördagen den 7 februari
är det dags igen. Då uppenbaras vem som blir
2015 års Teologifestivalpristagare.

Lotsar & pilgrimsledare •
Jon Falk, stiftskonsulent
för Svenska Kyrkans Unga och
Nina Carlsson Garlöv, stiftspedagog.

NY BOK!
Mitri Raheb:
Tro under Ockupation Palestinsk bibeltolkning
Festivalpris
100 kr
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Ett upprop för
rättvisa och värdighet för romer
”Alltså är ni inte längre gäster och
främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör
Guds familj.” (Ef 2:19).
Det var temat för ett möte i Frankfurt, Tyskland, i november 2013, organiserat av Kyrkornas kommission för
migranter i Europa (CCME) och Europa
sektionen för Lutherska Världsförbundet
(LWF).
Mötet, som fokuserade på migration och jämlikt medborgarskap för
romer i Europa, mynnade ut i följande
rekommendationer, översatta från engelska av Svenska kyrkan, mars 2014.
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12 rekommendationer för kyrkor,
kyrkligt relaterade organisationer
och kristna i Europa.
1) Öka kunskapen om romsk kultur och
historia i kyrkorna och i samhället,
t.ex. genom utställningar, broschyrer och utbildningsmaterial. Ta vara på möjligheten att uppmärksamma och synliggöra romsk historia och kultur vid
förintelsens minnesdag den 27 januari och romernas
internationella dag den 8 april.
2) Skapa mötesplatser mellan romer
och icke-romer där personliga möten möjlig
görs, livshistorier, musik och konst delas och gudstjänster firas tillsammans. Stöd församlingar att
vara öppna och välkomnande gemenskaper och
skapa förutsättningar för nära samarbete med och
större representation av romer på europeiska kyrkmöten.
3) Basera arbetet på en teologi som
främjar inkludering och rättvisa,
använd bibliska berättelser och liknelser som
öppnar för reflektion, utmanar oss att lämna våra
bekvämlighetszoner och stärker oss i vår tro på en
enda mänsklighet. Skapa utrymmen där även rädslor och svårigheter i kulturella möten kan uttryckas
och bearbetas.
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4) Stärk kompetensen i kyrkorna. Erbjud
utbildningar i romsk kultur för kyrkliga medarbetare så att de har kunskap och förutsättningar att nå
romska grupper. Erbjud utbildning i andlig vägledning och diakonalt arbete till kyrkliga medarbetare
från romska grupper för att stärka deras roll i kyrkorna. Samla in och dela goda exempel med andra.

9) Stöd utveckling för hållbar försörjning och minskad fattigdom
bland romer, t.ex. genom utbildning, inkomstgenererande projekt, företagsekonomisk rådgivning och stöd för att utveckla små och medelstora
företag, liksom möjligheter till anställning, också
i kyrkorna. Arbeta med långsiktiga, inkluderande
och strategiska åtgärder.

5) Minska spänningar mellan romer
och majoritetssamhället, t.ex. genom att
utbilda interkulturella brobryggare. Arbeta tillsammans med romska ledare för att bygga ömsesidig
tillit och förståelse. Stöd samarbeten över olika
typer av gränser och involvera särskilt barn och
unga.

10) Var medveten om att ”en fördom
kommer sällan ensam”. Bygg strategier som
tar hänsyn till att t.ex. antiziganism, antisemitism
och rasism är sammanlänkade fenomen. Bejaka
samtidigt behovet av att specifikt fokusera på antiziganism eftersom det är minst uppmärksammat.

6) Återerövra romsk kultur. Uppvärdera och ta till vara på romska gruppers kulturella
uttryck och lär om mångfalden och likheterna inom
den romska kulturen. Undvik samtidigt att frysa
bilden av vad romsk kultur är eller ska vara. Bejaka
att alla levande kulturer är inbegripna i förändringsprocesser.

11) Protestera mot antiziganism i
samhället och i media. Följ det åttonde
budet att inte bära falskt vittnesmål mot din nästa,
reagera när falska eller generaliserade anklagelser
görs mot romer. Utmana hatets retorik och gör
människor medvetna om att historien lär oss att
intolerant retorik kan leda till folkmord.

7) Gör inte romer till offer. Bekräfta
romer som förändringsaktörer och stärk deras röst
i samhället. Arbeta alltid tillsammans med romer
i romska frågor. Bidra till mötesplatser där olika
minoritetsgrupper och deras olika organisationer
kan stärka och stå upp för varandra.

12) Utöka samarbetet kring romsk
migration, på europeisk ekumenisk nivå liksom
mellan kyrkor, diakonala organisationer och samhället i övrigt. Främja både teologi och diakoni i
relation till romsk migration och de utmaningar
den för med sig, utifrån både sändar- och mottagarländernas perspektiv, och arbeta också med romer
som tillhör andra trossamfund.

8) Uppmuntra och stöd romer att fullfölja grundskolan och satsa på högre
utbildning. Arbeta för att avskaffa alla hinder
för romska barn – både flickor och pojkar – att gå i
skolan. Stöd vuxna romer – både kvinnor och män
– att utbilda sig, också till vigningstjänster i kyrkan.
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Och i allt detta: Arbeta med och
involvera romer i både analys och
handling!
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Vegetariska bufféer

För att framställa ett kilo nötkött sker
ett utsläpp av 43,4 kg koldioxidenheter.
Motsvarande siffra för ett kilo rotfrukter
är 0,1 kg. Därför äter vi vegetariskt på
Teologifestivalens bufféer.

43,4 Nötkött

Teologifestivalens ARBETsgrupp
Anna Söderström Wikell, Hans Degréus, Göran Lindström,
Maria Schildt, Anders Hermansson, Jon Falk, Karin Borg,
Anette Brandt, Helene Warpe Nymansson, Magnus Andersson,
Mats Lagergren och Anna Karin Hammar (samordnare)

38,4 Lamm
21,4

Mjölkkor

10,9 Smör
10

Ost

6,6

Skaldjur och fisk, odlad

6,1

Gris

4

Socker

3,1

Skaldjur och fisk, fångad

2,4

Fågel

2,2

Godis och olja

2,1

Snacks

1,7

Alkohol

1,4

Mjölk

1,2

Ris, nötter och frön

1

Ägg

0,9

Frukt, importerad

0,7

Grönsallad

0,6

Pasta

0,5

Läsk och baljväxter

0,4

Bröd

0,3

Vete, majs och sojamjölk

0,2

Kål, lök och frukt, inhemsk

1 kg nötkött motsvarar
samma koldioxidutsläpp
som att köra bil 30 mil

0,1

Rotfrukter

Källa: David Bryngelsson, Chalmers

Teologifestivalen arrangeras av Uppsala stift i samverkan
med Västerås, Stockholms och Strängnäs stift, nationell nivå
av Svenska kyrkan, Sensus, Svenska Kyrkans Unga i Uppsala
stift, Universitetskyrkan i Uppsala.
Mer information om Teologifestivalen hittar du på
www.svenskakyrkan.se/teologifestivalen
Festivalen nås på teologifestivalen@svenskakyrkan.se
och under själva festivalen på 070-281 09 26. Annars gäller
Uppsala stifts telefonnummer 018-68 07 00.
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Se även Teologifestivalens blogg:
http://blogg.svenskakyrkan.se/teologifestivalen
och Twitter #teolfest eller Facebook
www.facebook.com/teologifestivalen
Denna folder är tryckt hos FSC-certifierat tryckeri.
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