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jämlikhet
ledare

”Du är gränslös, du är nära, du är ljus och jag är din”

Med dessa ord formulerar biskop Martin Lönnebo
Guds närhet i våra liv. Ordet gränslös fungerar
bra tillsammans med ordet jämlikhet. Det jämlika är det gränslösa där varken kön, etnicitet,
ålder eller en specifik trosåskådning får styra
vem som är ”med” och vem som är ”utanför”. I
Gud är vi alla jämlika.
I våra heliga texter hittar vi flera exempel på
den gränslösa jämlikheten. Berättelsen om den
barmhärtige samariten visar att den enskildes
tro inte är avgörande för om Guds vilja blir
utförd eller inte (Luk 10:25-37).
Gud håller inte heller på med åldersdiskriminering utan kallar både unga, som t.ex. profeten
Jeremia som blev kallad redan i moderlivet (Jer
1:4ff), och åldersrika personer som Sara och
Abraham (1 Mos 18:9-15) och Elisabet och
Sakarias (Luk 1:5-25); båda paren fick barn på
sin ålders höst.
Jämlikhet i Bibeln möter vi också i frågan
om kön. Visste du till exempel att det fanns
en apostel som var kvinna? Aposteln Junia
som omtalas i Romarbrevet var en av de högt
ansedda apostlarna som Paulus sände en hälsning till (Rom 16:6). Det var först långt senare i
kyrkohistorien som namnet Junia ändrades till
det maskulina Junias, som idag finns i många
översättningar. Detta gjordes för att lyfta fram
manligt ledarskap, något som alltså inte var en
självklar ordning i den tidiga Jesusrörelsen, då
både kvinnor och män uppenbarligen kunde
vara ledare.
Gud är även gränslös vad gäller etnicitet, vilket
vi kan läsa om i Guds kallelse av den etiopiske
hovmannen (Apg 8:26-40) eller i pingsthän-
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delsen då lärjungarna fick ta emot den heliga
Anden och plötsligt kunde tala alla möjliga
främmande språk så att folk från alla länder
skulle kunna förstå budskapet om Jesus Kristus
(Apg 2:1-13).
I detta nummer av Intryck kan du läsa flera
spännande artiklar om jämlikhet. Vi får bladn
annat möta några församlingsmedlemmars
olika perspektiv på jämlikhet och Voxensåsens
VD berättar vad gott självförtroende kan ha
för betydelse för jämlikhet i vardag och arbetsliv. För alla kaffeälskare kan man bläddra till
artikeln om Fairtrade och för dig som är intresserad av trosfrågor hittar du två artiklar om
jämlikhet och religion.
Med önskan om en god läsning och en god
start på höstteminen!

Personal
tycker du om att skriva?

Per Anders Sandgren Kyrkoherde (präst)
Mob: 97 03 14 92
peranders.sandgren@svenskakyrkan.se

Det är alltid kul med nya skribenter i INTRYCK.
Det spelar ingen roll vart i landet du bor, du
kan alltid bidra med något. Tillsammans
kommer vi fram till format och vad som
passar dig bäst.
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Vad är jämlikhet?

sophie nilsson, bartender

Foto: Privat

matilda elfquist, barn- och ungdomsarbetare, oslo

Foto: Privat

Jämlikhet. Det är för
mig ett av de finaste
orden vi har i det
svenska språket.
Det betyder att vi
alla skall behandlas
lika, oavsett vårt
kön, sexuella läggning, samhällsklass,
kultur, religion eller
ursprung. Att vi alla
har samma rättigheter i det samhälle vi lever i. Vi har rätt till
en jämlik skolgång och en jämlik vård, och

vi är alla lika inför lagen. Det är ett vackert
samhällsklimat och något vi ska vara stolta
över! För det är ju tyvärr så; att bo i ett jämlikt samhälle är långt ifrån en självklarhet. På
många platser runt om i världen avgörs din
framtid av just dessa ting, som i ett jämlikt
samhälle faktiskt inte spelar någon roll. Vi
som har turen att leva i ett jämlikt samhälle
har faktiskt en skyldighet till kommande
generationer, och det är att aldrig någonsin
avhumanisera människor ty det är det första
steget mot ett ojämlikt samhälle.

Jämlikhet är ett grundvärde som bär upp vår
idé om det goda samhället. Ibland kan man
dock av den offentliga politiska debatten
förledas tro att det råder akut brist på just
jämlikhet. Men det är en retorik som har lite
med verkligheten att göra. Och det oavsett om
man tänker på jämlikhet i form av att ge varje
individ möjligheter att skapa sig ett bra liv eller
om man anser att det viktiga är att resultatet
av livsresan ska vara lika för alla.
Det ger ett hisnande perspektiv att se på Norge
eller Sverige tillbaka i tiden – eller se sig om på
globen av idag.

6

INTRYCK nr 3 – 2018

Förvisso lever vi inte i
den bästa av utopiska
världar och förvisso
är det mycket som bör
göras. Men allt är inte
politik, juridik eller
ekonomi. Jämlikhet
är också din och min
vardag – en livshållning som handlar om
att se sin nästa som en
jämlike.

Foto: Fotograf Sturlason.

claes arvidsson, författare och journalist, oslo

Samtidigt som det kanske finns oändligt mycket
att säga om jämlikhet så känner en naiv del
av mig “ska det ens behövas sägas något?” Att

jämlikhet är en självklarhet tycker nog de flesta.
Problemet är att ordet inte har samma innebörd för alla. I hopp om att hitta definitionen
av jämlikhet googlar jag ordet och läser på
Wikipedia; “Jämlikhet innebär att alla människor ska vara lika inför lagen…”. I Sverige
idag, tror inte jag att problemet ligger i lagboken.
Jag är evigt tacksam över att få leva i ett land
där rätt och fel inte tar hänsyn till etnicitet,
kön eller tro etc. Men jag tror problemen ligger
i kulturen. Vi har kommit en lång väg men har
inte kommit ända fram.
Mycket handlar om vardagliga situationer där
vi alla, med handen på hjärtat, kan fråga oss
själva om vi verkligen bemöter alla lika? “Gör
våra förutfattade meningar och inpräntade
kultur att jag behandlar mina medmänniskor
ojämlikt ,och i så fall varför?”

axel wernhoff, ambassadör, oslo
Jämlikhet - ja, man hör ju ekot från ropen på
Paris gator under den franska revolutionen;
Frihet, Broderskap och Jämlikhet! Början på
det moderna Europa, det som blev liberala
demokratier där varje röst skulle komma att
räknas. Men ordet är knepigt och förväxlas
nog ofta med “jämställdhet”. Det är öppet för
skilda tolkningar.
Jag var tvungen att slå upp det. Ibland tolkas
det ju som att alla ska “ha lika (mycket)” eller
att det ska vara “rättvist” eller att vi är “lika
värda”. Och politiker till både höger och vänster använder förstås begreppet i egna syften
därför att det i grunden är så positivt laddat.
Det är ett ord man kanske bör ägna lite tid
åt att reflektera över, eftersom det används så
ofta i olika syften.
För mig handlar det mycket om att rättvist få
åtnjuta samma politiska och mänskliga rättigheter, att i grunden ha samma möjligheter,
vara lika inför lagen. Ja, allt det där vi försöker
få till i våra samhällen och som vi gärna ser

blir någon slags norm
globalt. Men minst
lika viktigt tror jag
är att den jämlika
grundtanken präglar
vårt förhållningssätt
i vardagen, i hemmet,
på jobbet, mitt i livet
helt enkelt.
Är inte grunden urgammal, en upptäckt
människan gjorde för länge sedan, långt före
den franska revolutionen, därför att vi - vilka
vi än är, var vi befinner oss - verkar ha en
naturlig dragning till synen att vi alla är lika?
Det är ju inget annat än den Gyllene Regeln;
“behandla andra såsom du själv vill bli behandlad”. Konfucius, Buddha, Jesus Kristus m.fl.
säger alla detta i lite olika tonarter, så att
säga. Tanken är revolutionerande.
Foto: Sören Andersson

Ordet jämlikhet kan ofta förväxlas med jämställdhet. Det är dock skillnad mellan orden. Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen, medan jämlikhet kan syfta på vilka grupper eller
individer som helst. Här kan du läsa olika tolkningar på temat.

Med utgångspunkt i
att jämlikhet idag
kantas av problem,
vill jag skriva några
ord om något som
kanske aldrig varit
mer aktuellt. Det
pratas om jämlikhet
på alla plan, i en tid
där vi står inför ett
val, i ett land som
tagit emot många
människor med andra förutsättningar än vi
som vuxit upp här. Samt i vågorna av #metoo.
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reflektion i vardagen

vägen till toppen
Maria af Klinteberg Herresthal, VD för Voksenåsen sedan september 2016, menar att
hennes uppväxt har bidragit till ett mer
jämlikt liv. Hur ser hon på jämlikhet och hur
hänger jämlikhet och självförtroende ihop?
Här kan du ta del av hennes resa till toppen
och hennes syn på jämlikhet.

-Jag har nog haft tur, säger Maria, tur som
har haft en bra bakgrund som har givit mig
en inre trygghet.
Maria berättar att föräldrar och vänner alltid
har trott på hennes kapacitet och att detta
har givit henne en styrka. Det att någon har
trott på henne har givit henne självförtroende,
ett självförtroende att våga följa sitt hjärta,
att våga utbilda sig inom det hon brinner för,
att våga arbeta med det som hon tycker är
intressant och kul. Jämlikhet har mycket med
självförtroende att göra, säger Maria. Genom
sin utbildning har hon fått styrka.
-Jag har haft något ”att komma med” i
arbetssammanhang och det inger respekt. Det
har underlättat mycket och har gjort risken
mindre för att bli utsatt för ojämlikhet.
Maria kom till Norge
för 30 år sedan
för att studera vid Norges
Musikhøgskole
Intresset kan oftast vara
i Oslo. I klassen
avgörande för var man
träffade hon
önskar bidraga och ibland
sin kommande
gömmer man sig kanske
man. Karriären
bakom ojämlikheten för
har sedan bjudit
att slippa en uppgift?
på många spännande
vägar. Hon har arbetat som
sångpedagog och översättare.
Hon var med om att bygga upp radiokanalen
NRK Klassisk, ledde dramaturgiatet vid Den
Norske Opera & Ballett och blev sedan Formidlingssjef med ansvar för publikutveckling
på operan i Bjørvika.

”

Sedan september 2016 är hon VD för Voksenåsen, Norges nationalgåva till Sverige. En
arkitektonisk pärla på toppen av Holmenkollen som hyser både programverksamhet,
hotell och en välrenommerad restaurang.
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-Som invandrare i Norge har jag alltid blivit
mycket väl bemött av norrmän och har aldrig
känt mig annorlunda behandlad.
Maria och jag utväxlar olika upplevelser
som vi haft när vi som unga kom till vårt nya
hemland utan att egentligen veta så mycket
om landet och dess kultur. Kan det vara så att
vi faktiskt har blivit annorlunda behandlade–
fast på ett positiv sätt?
-Ja, säger Maria. Som svensk invandrare får
vi mycket gratis jämfört med invandrare från
andra kulturer. Dörrarna är öppna på ett helt
annat sätt. Tack vare den svenska identiteten
har jämlikheten varit självklar.
Ojämställdhet kan utnyttjas
Tiden vi lever i passar kvinnor väldigt bra.
Maria upplever jämlikhet nästan som en
självklarhet i hennes omgivning och att kvinnor i hennes generation därför har det lättare.
Däremot kan man ibland uppleva könsmönsterbeteende. Kvinnan lagar mat och mannen
tvättar bilen. Kanske inte för att mannen
inte klarar att laga mat eller att kvinnan inte
klarar att tvätta bilen, utan istället på grund
av intresse. Man drar helt enkelt nytta av
ojämställdheten.
Intresset kan oftast vara avgörande för var
man önskar bidra och ibland gömmer man

sig kanske bakom ojämlikheten för att slippa
en uppgift?
Men, fortsätter Maria, det som från utsidan
kan se ut som ett mindre jämlikt förhållande
mellan en man och en kvinna behöver inte
vara det. Det handlar oftast om att ge varandra plats i olika perioder av livet.
Maria berättar att hennes karriär kom senare
i livet än hennes mans. För utomstående tror
hon att det såg ut som om hon var den som
axlade den tunga biten när barnen var små
men att bilda familj var ett gemensamt projekt.
På den tiden var det viktigt för Maria att
hennes man fick friare möjligheter i karriären.
Nu, sedan flera år, är det Marias tur. Jämställdhet är att släppa fram varandra under olika
perioder i livet.
I Marias fall har barn och ungdomstiden varit
en viktig tid för att inarbeta en grundtrygghet
och ett självförtroende. Vi avslutar som vi
började: upplevelsen av jämlikhet hänger
mycket ihop med självförtroende!
Text: Hélène Tranell
Bild: v.s. Tine Poppe
h.s Johannes Granseth
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LÄSVÄRT

en aktiv kamp för jämlikhet

inför katastrofen är vi alla lika

En bok om att inte ge upp

Eller är det då vår ojämlikhet blir som mest kännbar?

Hon har belönats med Václav Havel-priset av Oslo Freedom Forum och utsetts till en av
världens viktigaste tänkare av tidskriften Foreign Policy. I boken Modet att köra får vi följa
saudiarabiska kvinnorättsaktivisten Manal al-Sharifs liv i ett samhälle där kvinnor och män till
stora delar lever helt åtskilda.

Här följer en presentation av en av böckerna på kyrkans bokbord. En diktantologi med titeln
Om detta sjunger vi inte ensamma. 28 poeter och en poesigrupp har samlats i denna volym och
deras röster sjunger om krig och förluster, stängda gränser och längtan efter en annan värld.
Man vill vara tröst, men också en väg från katastrof till tanke, kraft och handling.

Den 21 maj 2011 fängslades dataingenjören
Manal al-Sharif från Saudiarabien i Dammams
centralfängelse. Hennes brott var att hon som
kvinna kört bil. Bilturen filmades och lades ut
på YouTube som ett led i twitterkampanjen
Women2Drive som snabbt fick tusentals följare
från hela världen.

Om detta sjunger vi inte ensamma – dikter till
samtiden och världen består av många poeters
röster. Redaktörerna Anna Jörgensdotter
och Charlotta Qvandt låter utgångspunkten
vara händelserna 2015 som numera kallas
flyktingkatastrofen men som handlar om
tusentals och åter tusentals individers och
familjers liv och framtid i en osäker värld. De
bjöd in poeter att skriva om det som är svårt
att formulera; om utsatthet och splittring, om
fientlighet och rasism, om personligt lidande
och ett delat samhälle. Men också om hopp
och kamp.

Det är upptakten till boken
Modet att köra där vi får
följa författarens väg från
livet som fundamentalistiskt troende till prisbelönt
internationell förespråkare
för kvinnors rättigheter.
Manal al-Sharif växte
upp i ett arbetarkvarter i
staden Mecka som dotter
till en analfabet. En uppväxt
präglad av en överväldigande
rädsla för att hon, som
muslim, inte skulle uppnå
den rättfärdighet och hängivenhet som krävdes för
att slippa fördömelsen i helvetets eviga eld. I
hjärtat av den salafistiska ideologin ryms en
uppriktig tro på helvetet. Något som genomsyrar samhället i stort. I tillägg till de centrala riterna lever den saudiska kvinnan under ett flertal
tvång och förbud. Allt från att rent konkret
inte kunna göra något praktiskt utanför hemmet utan att ledsagas av en manlig förmyndare,
till rädsla för att snubbla när niqaben täcker
ögonen, avskärmade caféer och butiker eller
mer prosaiska förbud som de mot att använda
parfym eller plocka ögonbrynen.
Berättelsen om Manal al-Sharif och hennes
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medsystrars tillvaro är bitvis chockerande läsning för oss som lever i västvärlden. Tvånget
att som omyndig kvinna alltid ha en man som
förmyndare kan få förödande konsekvenser.
Att inte kunna köra bil i ett land utan utbyggd kollektivtrafik skapar stora problem,
för såväl yrkesliv och praktiska
verksamheter som för liv och
hälsa. Det är utifrån den kontexten man får se det hot som
författarens bilkörning utgjorde
i Saudiarabien. Att köra bil har
blivit tätt sammankopplat med
kvinnans frigörelse.
Idag har Manal al-Sharifs kamp
burit frukt och ett av världens
mest ojämlika samhällen är på
väg att öppnas upp mot en ny
tillvaro där även kvinnor kan ta
sig fram med bil.
Text: Alberte Bremberg
Förlag: Natur Kultur
ISBN/Art.nr: 9789127151970
Bild: Maha Nasra Eddé

”vi kan inte”
vi vill inte
”vi gör det vi måste”
vi gör det vi vill
är jag bara en ekande brons, en skrällande
cymbal
…
”vi kan inte”
vi kan
Maria Küchen

“Vi är striden och vi står mitt i den
skyldiga våra barn att vända samtiden”
Seluah Alsaati

En av redaktörerna, Anna Jörgensdotter svarar
så här på frågan om poesin kan fungera som
en motvikt till ett högljutt debattklimat.
– Absolut, poesin kan ge nyanser och alternativa synsätt, andra bilder och ett annat språk
som jag tror kan nå djupare in. Poesin kan nå
dit där debatten inte träffar

Text: Kristina F. Furberg
Bild: Bokförlaget ETC
ISBN/Art.nr: 9789188029195
I Margaretakyrkan i Oslo finns två bokbord med
en mängd spännande titlar. Det är biografier,
berättelser om trosutveckling, bönböcker och
mycket annat. Trots att böckerna är så olika
har de en sak gemensamt; de handlar om den
styrka som växer ur insikten om vår svaghet
och vårt beroende av varandra och av Gud.

som man i förskolan

en medlem berättar

Enligt Ingmar så är män väldigt attraktiva
inom barnomsorgen. Man vill gärna anställa
en man för att få jämnare könsfördelning på
arbetsplatsen. Jag undrar om det till och med
kan vara så att det är lättare för en man att
göra karriär inom barnomsorgen.

Foto: Henrik Winzell/ flickr

- Ja det tror jag, säger Ingemar:

Trots att vi i norden är världens kanske mest jämställda folk är det fortfarande yrkesområden i Sverige och Norge där könsbalansen är minst sagt skev. Intryck har träffat
barnpedagogen Ingemar Nielsen för ett samtal om hur det är att vara man i ett kvinnodominerat yrke.
- Man är ju lite
ensam ibland, säger
Ingemar som jag
möter över en kaffe
i Svenska kyrkan en
sommardag i Augusti.
- Jag är ju ensam man
bland tio kvinnor,
berättar han vidare
och säger att han som man ofta hamnar i rollen
att fixa praktiska saker. “Kan du skruva upp
det där, du som är så stark”.
Vi har träffats för att prata om hur det är att
som man arbeta inom barnomsorgen. Är det
svårt att ta plats när man ofta kanske är den
enda vuxne mannen på jobbet? Eller kan det
i själva verket vara en fördel? Även om man
som manlig barnpedagog ofta är den enda av
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sitt kön på jobbet, är det faktiskt så. Ingemar
beskriver sig själv som ganska auktoritär och
en naturlig ledare som har lätt för att säga
vad han tycker och tänker. Kanske är det så
att han som man ibland blir för rak, funderar
han över. Att de andra därför backar lite och
inte vågar stå upp för sig själva.
Så kvinnor är annorlunda än män, frågar jag
Ingemar:
- Ja, kvinnor går ofta inte rakt på sak, de går
kanske lite runt problemet innan de kommer
fram till att ta tag i det. Så tror jag inte att
det är på mansdominerade arbetsplatser. Där
säger man nog till, och så låter man det vara
sedan. Men å andra sidan kan det vara så
att vi män inte tänker lika mycket på vad vi
säger och att omgivningen inte ges den tid de
behöver.

- Om jag står mot en kvinna som har lika
mycket erfarenhet som jag när jag söker jobb
så tror jag att jag får jobbet. Jag tror också
att min chef varit mån om min utveckling på
arbetsplatsen så att jag inte ska sluta. Jag har
ju fått utbildning så att jag har kunnat höja
min kompetens och det är det ingen annan
som har. Män har en fördel i förskolan. Det
har de.

barnen ofta söker sig till honom för att det är
mer lek och rörelse där. Det händer saker. Det
är inte så många gränser.
I höst börjar Ingemar hålla kurser på Universitetet i Oslo i kreativt bruk av digitala verktyg.
Han använder mycket sådana i arbetet med
barnen. han menar att via digitala verktyg är
det lättare att skapa olika världar som barnen
kan gå in i.
På det hela taget verkar det som om det att
vara man inom barnomsorgen bara är positivt.
Att det till och med kan vara en fördel om
man vill göra en karriär inom yrket.

Det positiva med att arbeta med kvinnor
tycker Ingemar är att det blir en väldigt
omtänksam miljö. Man tar hand om varandra
på ett sätt som han inte tror de gör på alla
arbetsplatser.
- Folk undrar hur man har det och man får en
kram om det är något som är problematiskt.
Det är också väldigt stor förståelse för om
man behöver vara hemma med barn och om
det händer någonting oförutsett. Det finns en
känsla av att familjen går först.
Hur är det då med barnen undrar jag. Tycker
han att de förhåller sig annorlunda till honom
för att han är man?
- För mig kanske de inte lägger sig ner och
gråter, för jag säger ofta ”res på dig, det gick
bra”, och de reser sig och springer vidare.
När en kvinnlig kollega tar upp barnet i
knät och tar hand om det på det viset, då
visar de kanske mer känslor än vad de gör
med mig. Och det kan vara på gott och ont.
Det kan vara att de känner sig tryggare med
den kvinnliga personalen och vill ha den typ
av omsorg, säger Ingemar och berättar att

Men någon stötesten måste det väl ändå finnas?
Hur är det med föräldrarna? Uppstår det
aldrig problem där, undrar jag.
- Jag har aldrig haft några problem med föräldrarna för att jag är man, men jag vet kollegor
som av föräldrarna nekats att byta blöjor
på barnen för att de är män. Det är främst
något som gäller föräldrar från andra länder
men kan även vara föräldrar födda i Norden.
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Det blir en religionsfråga eftersom livssynen
skiljer sig så. Det är en syn som är annorluna
än vår.I Sverige och Norge är mycket faktiskt
ganska jämställt kring barnen. Män har lika
stort ansvar för dem. Vi har förtroendet att
arbeta med barn.
Hur känns det då, när det
blir så?

Som i alla yrken har barnpedagogen bra och
dåliga dagar. Ibland känns vintern tung och
högarna av kläder oändliga. För Ingemar är
det nu ledarskapet, projekten och aktiviteterna
som lockar.

”

Jag avslutar vårt möte i kyrkan med
frågan om när arbetet känns som
mest glädjefyllt?

Konstutställning
Söndag 9 september efter gudstjänsten

vernissage ”inre och yttre landskap”

Varmt välkommen till vernissagen ”Inre och yttre landskap”
av konstnärinnan Magdalena Lovén Eckersberg.
Dörrarna öppnas den 9 september och du kommer kunna
ta del av tavlorna fram till och med 7 oktober.
En utställning i akvarell, gouache och collage.
Mer information på hemsidan.
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Foto: ralph capri23/ pixabay

Det mest fantastiska

- Det mest fantastiska är barnen!
- Det känns jättesvårt när
är barnen!
De
utvecklas hela tiden och de
föräldrarna kommer och
De utvecklas hela
utvecklar
mig. När jag skickade i
säger att det här vill inte
tiden och de
väg
min
första
grupp som jag var
vi. På grund av att man hör
utvecklar mig.
ansvarig för till skolan kunde jag
tll ett visst kön. Då måste man
inte annat än att sätta mig ner i
kunna lita på att arbetsgivaren
parken och gråta. Det var så magiskt.
står bakom en, säger Ingemar och
Helt rörande. Jag såg barnen springa
berättar att det också varit svårt nu när det
runt där och leka och visste att nu är de klara
varit stora pedofilsaker i media.
för skolan. Nu har jag gjort mitt jobb.
- Det drar ju ner vårt rykte, man kanske känner
att man måste försvara sig, att alla män blir
dragna över en kam. Att det att vara man i
Text: Alberte Bremberg
förskolan skulle vara något suspekt.

jämlikhet och bibeln
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord ” (1 Mos 1:1).

Vid skapelsens morgon fanns inga tankar på ojämlikhet – Gud skapar det som var
gott. Under sex dagar skapar Gud allt mellan himmel och jord: regnskogar och fjällens vidder, fiskar och havsdjur, fyrfota djur och fåglar, och så människan.

”

Kvinna och man skapas olika till sitt kön,
man noga hittar man ytterligare ett straff.
men jämlika eftersom båda är Guds avbilder.
Till kvinnan säger Gud att mannen ”… skall
Det är grunden för vår existens.
råda över …” henne (1 Mos 3:16). OjämVarför finns då ojämlikheter?
likhet är alltså ett tragiskt tecken på
Ja, också detta kan vi läsa
vår bortvändhet från Gud – en
om i Bibeln.
skada i mänskligheten. Hur
Ojämlikhet är en defekt,
”Gud skapade människan kan vi som kristna förhålla oss
en brist som uppstod till
till det? Vad betyder Jesus för
till sin avbild,
följd av att människan
frågan
om jämlikhet?
till Guds avbild skapade
ville göra sig större än
han henne.
Gud. När människan åt
Ett svar hittar vi hos Paulus
Som man och kvinna
av kunskapens frukt, vilket
som
säger, ”Nu är ingen längre
skapade han dem.
hon var förbjuden att äta av,
jude
eller
grek, slav eller fri, man
Gud välsignade dem.”
missbrukade hon sin Gudseller kvinna. Alla är ni ett i Kristus
likhet. Straffet som följde blev
Jesus” (Gal 3:28). När Jesus dog
att mannen skulle arbeta i sitt anletes
för människans synd besegrade han
svett och kvinnan föda i smärta. Men läser
döden och visade på ett nytt Eden där himmel
INTRYCK nr 3– 2018
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och jord skulle förenas. För att detta nya
Eden, ett nytt paradis, skulle kunna skapas
behövde relationen mellan människa och
Gud blir hel igen. Den synd Jesus dog för i
vårt ställe var samma synd Adam och Eva
begick, nämligen att tro att de inte bara var
jämlika Gud – utan att de var som Gud.
Uppståndelsen öppnade vägen till det nya
Eden, där vi alla är ett i Kristus Jesus. Oavsett
våra olikheter, om du är jude eller grek, slav
eller fri, man eller kvinna, oavsett
om du är svensk eller
norsk, arbetslös eller
VD, sjuk eller frisk
”Nu är ingen längre jude så är vi alla jämlika i
eller grek, slav eller fri, Kristus. Inget skiljer
oss åt från varandra.

”

man eller kvinna.
Alla är ni ett i Kristus
Jesus”

Hur lever vi detta
budskap för att visa att
det nya Eden faktiskt är en
verklighet, här och nu? Hur levde Jesus sin
tro? Eller som man på engelska brukar säga
“What Would Jesus Do (WWJD)?”.
Jesus umgicks med alla, oavsett om de var
syndare eller utstötta (Luk 19:1-10), sjuka i
spetälska (Mark 14:3) eller förrädare (Matt
26:20-29). Jesus lyfte fram barnen för att
kunna förstå Guds rike (Mark 10:15). Han
såg den enskilde som led, men som andra
betraktade som en i ett anonymt folkhav
(Mark 5:25-34). Det är ett genomgående
mönster i Jesus liv att han ser och lyfter fram
’underdogs’. För Jesus var det viktigt att visa
att om vi skall ta det nya Eden på allvar, ja då
behöver vi behandla varandra som jämlikar.
Inget annat duger. Inte heller för oss.
Text: Anna Runesson
Präst i Svenska kyrkan i Norge
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syskon i jämlikhet
Henrik Wergeland och Camilla Collett var inte bara förkämpar för ett jämlikt samhälle, de
var också syskon. Här kan du läsa om deras engagemang under 1800-talets Norge; båda
med röster som kom att påverka samhället in i vår tid.

Ansvara för att din
familjs totalekonomi
harmonierar med
de norska reglerna
www.invento.no
tel 48 84 73 43
post@invento.no

Henrik Wergeland
Wergeland är en av Norges mest kända
författare och poeter. Men han var också
en aktiv samhällsdebattör som stod upp för
samhällets utsatta. Han blev bland annat
känd för att debattera emot Grundlagen §2,
den så kallade ”judeparagrafen”. Det var en
lag som förbjöd judar att bosätta sig i Norge.
Det upprörde Wergeland som menade att det
fanns en jämlikhet mellan Judendom, Kristendom och Islam – alla tre bekände samma
Gud. Därför stred han för judarnas sak.
Även i hans diktning hittar man spår av hans
debattinlägg i frågan. Ur dikten Tordenen kan
man läsa:

”Ak, hvem sang med Tordnen
velbedst sit:
’love Gud, min Sjel!’
Christen, Moslem, Hedning,
Jøde maatte dog hverandre
møde inden samme
Faders Arme”.

Wergeland dog fattig, 1845. Vem betalade
då för hans gravplats på Vår Frelses
Gravlund? Jo, det gjorde de svenska
judarna. På monumentets baksida står det
följande:”Tacknemmelige jøder undenfor norriges grændser reiste ham dette minde”.
Några år efter hans död togs ”judeparagrafen” bort från Norges grundlag – tack och
lov!

Camilla Collett
Wergeland var, som sagt, inte ensam i familjen
om att kämpa för jämlikhet. Hans syster,
Camilla Collett, brukar kallas för Norges
första feminist eftersom hon var en av pionjärerna i kampen för kvinnors och mäns
jämlikhet i samhället.
Precis som sin bror var hon författare, men till
skillnad från honom tvingades hon publicera
sina första verk anonymt. Det passade sig helt
enkelt inte att en kvinna var författare. Collett
tog del i den offentliga debatten bland annat
genom boken Amtmandens døttrar där frågan
om kärleks- respektive
förnuftsäktenskap diskuterades. Hon var även
en stark förespråkare för
lika utbildning för kvinnor
och män.
Många inom tidig feminism
grundade sina argument
i Bibeln. Så gjorde även
Camilla Collett som
menade att Gud skapat
kvinnan och mannen
kroppsligt olika, men andligt jämlika. Frågan
om jämlikhet i samhället menade hon därför
var ett gemensamt ansvar för båda könen.
Männen behövde aktivt erkänna kvinnans
värde och kvinnorna i sin tur behövde aktivt
arbeta med sin egen självreflektion för att på
så sätt frigöra sig från könsbundna mönster i
samhället.
Camilla Collett dog 1895 och är, som många
andra av Norges kända, begravd i Vår Frelses
gravlund. Gustaf Vigelands kända staty av
henne finns i Slottsparken.

INTRYCK nr 3– 2018

17

barnloppis

PÅ GÅNG I OSLO

Lördag 13 oktober klockan 11.00

kom och fynda

Denna lördag är det dags för en favorit i repris. Det är dags för
årets barnloppis. En chans för dig att värna om miljön, plånboken
och samtidigt skänka pengar till ett välgörande ändamål.

I Svenska Margaretakyrkan finns det något för alla. Från musik och sång till samtal och möten.
Här kan du hitta ett axplock av det som är på gång i Oslo, med reservation för ändringar.
Se hemsidan för de senaste uppdateringarna: www.svenskakyrkan.se/norge/oslo.

Mer information på hemsidan.

församlingsfest

kan man dansa en gudstjänst?

tillsammans firar vi en ny termin

helig dans

Välkommen till en församlingsfest med efterföljande kyrkkaffe.
Barnkörerna och Kammarkören bjuder på sång. Baka din favoritkaka, ta med en vän och tillsammans firar vi ett festligt knytkalas.
Mer information på hemsidan.

Söndag 14 oktober klockan 11.00

Javisst kan man det. Tillsammans firar vi mässan Din ljusa skugga
med en gemensam cirkeldans till kör och instrumentalister.
Ni som vill öva innan är varmt välkomna klockan 09.00.
Mer information på hemsidan.

onsdagsträff

Foto: Louise Hedström

Söndag 2 september klockan 11.00

födelsedagsfest

5 september klockan 12.00

Måndag 22 oktober klockan 14.00

astronomi och tro

har den äran!

Valter Fryxelius, tidigare kyrkoherde i Arvika har erfarenhet av
10 års gruppverksamhet i församlingen i ämnet astronomi och
tro.

Fyller du 75, 80 eller mer i år? (Det vill säga, är du född 1943,
1938 eller tidigare?) Svenska kyrkan i Norge vill inbjuda dig till
en festlig födelsedagsfest i Margaretakyrkan i Oslo.

Anmälan senast söndag 2 september.
Mer information och anmälan på hemsidan.

Anmälan till expeditionen senast 16 oktober.
Mer information på hemsidan.

kräftskiva
Onsdag 12 september klockan 19.00

retreatkväll

Torsdag 3 oktober kl. 18.00

kräftor, kräftor, kräftor

en kväll i stillhet

Anmälan senast onsdag 5 september.
Mer information och anmälan på hemsidan.

Mer information och anmälan på hemsidan.

Ingen sensommar utan kräftskiva. Hylla sensommaren och hösten
med fest i Margaretakyrkan. Det blir en kväll med mycket god mat,
underhållning och trevligt sällskap.

Under stillhet och tystnad är du välkommen att bruka kyrkans
alla lokaler för tanke och bön. Skriv, läs, vila, ta del av tankvärda
ord på vägen. Tillsammans äter vi en enkel måltid under tystnad.
Kvällen avslutas med en andakt.

bibelutdelning

alla helgons dag

barnens bibel

musik och ljusgudstjänst

Söndag 7 oktober klockan 11.00
Alla som vill ska kunna läsa vad som står i Bibeln – även
barnen! Denna söndag delar vi ut Barnens bibel till alla
barn som fyllt fyra år.
Mer information och anmälan på hemsidan.

Lördag 3 november klockan 16.00
Allhelgonahelgen - tiden då vi särskilt minns våra nära och kära
som gått bort. I Margaretakyrkan bjuder vi in till en musik- och
ljusgudstjänst för att minnas.
Fri Entré
Mer information på hemsidan.

veckoprogram

kyrknytt

OSLO
barn och familj
kyrkis
Två lördagar i månaden klockan 10.00-12.00

babycafé
Tisdagar klockan 13.00-16.00

hur hanterar svenska kyrkan i norge dina personuppgifter?

Torsdagar klockan 10.00-13.00

barnkörer
Två lördagar i månaden klockan 10.00-13.00

tro och liv
gudstjänst
Söndagar klockan 11.00

kvällsmässa
Onsdagar klockan 18.30-19.00

tyst meditation
Onsdagar klockan 18.00-18.30

I Svenska kyrkan i Norge lägger vi stor vikt vid
sekretess runt personuppgifter. Personuppgifter är
upplysningar som kan knytas till dig som person,
t.ex. adress, telefonnummer och personnummer.
Känsliga personuppgifter är upplysningar om t.ex
hälsa, religion och etniskt ursprung.

hantering och arkivering. Principen är att man endast får
spara personupplysningar om man har ”laglig grund”.
Upplysningar får endast samlas in för berättigade ändamål
och får inte sparas längre än nödvändigt. Du har rätt
till insyn i vår behandling av dina upplysningar och vilka
säkerhetstilltag vi har runt användningen.

Den 25 maj trädde EU’s nya dataskyddsförordning
(GDPR- General Data Protection Regulation) i
kraft. Denna gäller alla som behandlar personuppgifter och innehåller regler om hur man får
behandla dessa. Den ställer krav till insamling,

Du kan läsa mer om detta på vår hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/norge/sakerhet-runtpersonupplysningar och mer generell information på
www.datatilsynet.no

bibelstudium
En onsdag i månaden klockan 19.15-21.00

samtalsgrupp - tala tro och liv
En onsdag i månaden klockan 19.15-21.00

unga vuxna
ung i oslo
Se hemsida för mer information.

körsång
barnkörer
Två lördagar i månaden klockan 10.00-13.00

ung kör

ur kyrkoboken

Måndagar klockan 19.00-21.00

kammarkören

döpta

VIGDA

Tisdagar klockan 19.00-21.00

18 juni 		 Hedda

21 juni		 Sylwia och Kim Torsten

övrigt

4 augusti Belle

14 juli		 Frida Maria och James Christopher

lördagscafé

15 juli		 Johanna Martha Margareta och Cristian Alejandro

Gilla sidan

Två lördagar i månaden klockan 10.00-12.00

Svenska kyrkan i Oslo

AVLIDEN

4 augusti Karolina Anna och Johann Skirnir

onsdagsträffen

Facebookgrupper:

8 juni		 Ingrid Monika Margareta

5 augusti Anna Helena och Lars Magnus Enor

En onsdag i månaden klockan 12.00-14.00

Babycafé Oslo

majklubben

Kyrkis Oslo

Första måndagen i månaden klockan 18.30-21.00

Ung i Oslo
Ung kör Margaretak yrkan
Kammarkören Margaretakyrkan
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På gång i övriga norge

trondheim

stavanger

När ses vi?

När ses vi?

23 september
21 oktober Bibelutdelning till 4-åringar.
2 december Vi firar 1 advent
(obs tiden kl. 11.00).
15 december Lucia
(obs tiden kl. 16.00).

8 september Terminsupptakt
13 oktober Bibelutdelning till
4-åringar.
3 november Tänd ett ljus!
8 december Lucia
(obs tiden kl. 15.30).

21 oktober

den varmaste sommaren i mannaminne

Ja, så har vi fått uppleva den i år. I nyheterna kunde
man läsa att en sådan värmeböja bara händer ca tre
gånger under en miljon år! Wow!
Det som däremot händer varje år är bibelutdelning
till församlingens alla barn som fyllt fyra år. Den 21
oktober är ditt barn varmt välkommen att ta emot
sin alldeles egna Bibel från församlingen.
Alla är välkomna. Vill du ta emot en bibel är det bra
om du anmäler dig till Anna innan.

bibelutdelning
13 oktober klockan 10.00

bibeln är för alla

Alla som vill skall kunna läsa vad som står i Bibeln
– även barnen! Denna lördag delar vi ut barnbiblar
till alla som fyllt fyra år. Barnens bibel är en bibel
med vackra bilder och en text som barnen lätt kan
förstå.

Vad gör vi?
14.00-16.00 Familjekyrkis
17.00 Gudstjänst med efterföljande fika.

Var ses vi?

Kontakta oss om du har frågor

Anna Runesson

Präst
anna.runesson@svenskakyrkan.se
Mobil: 41 29 14 56

Nina Norrman

bibelutdelning

14 oktober klockan 14.00

bibeln är för alla

Alla som vill skall kunna läsa vad som står i Bibeln –
även barnen! Denna söndag delar vi ut barnbiblar till alla
som fyllt fyra år. Barnens bibel är en bibel med vackra
bilder och en text som barnen lätt kan förstå.
Alla är välkomna. Vill du ta emot en bibel är det bra
om du anmäler dig till Nina innan.

Vad gör vi?
14.00-16.00 Familjekyrkis
16.00 Kör – för både barn och vuxna.
17.00 Gudstjänst med efterföljande
soppa.

Var ses vi?
Vi träffas en lördag i månaden
i Kampen kirke (Seehusensgate 47).

Gilla sidan

Svenska kyrkan i Stavanger
Svenska kyrkan i Bergen
Svenska kyrkan i Trondheim

Musiker
nina.norrman@svenskakyrkan.se
Mobil: 92 22 43 43

När ses vi?
9 september Terminsupptakt
14 oktober Bibelutdelning till 4-åringar.
4 november Tänd ljus!
9 december Lucia
(obs tiden kl. 15.30).

Lördag kl. 10.00-13.00
Öppet café & Familjekyrkis.

Alla är välkomna. Vill du ta emot en bibel är det bra
om du anmäler dig till Nina innan.

Vi träffas en söndag i månaden i
Ilen kirke (Kongens gate 99).

bergen

Vad gör vi?

vill du få en påminelse inför varje träff ??
Inför varje träff sänds ett Nyhetsbrev ut via mail. Där kan du läsa om det allra senaste,
få information om vad som händer och vara säker på att du inte missar kommande träff.
Sänd ett mail till
oslo@svenskakyrkan.se så får du också ta del av det.

Foto: Karolina Axelsson

bibelutdelning

(Om du redan registrerat din mail men inte mottagit Nyhetsbrevet, ta en titt i din skräppost)

Var ses vi?
Vi träffas en söndag i månaden i
Johanneskirken (Nygårdshøyden).
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Husmor tipsar

husmor tipsar

Jämlikhet. Ett begrepp som får de små grå att spinna på högvarv. Ordet är som ett microkosmos mitt i det makrokosmos vi befinner oss i. Man skulle kunna tillbringa timmar, dagar till
och med veckor och år på att diskutera innebörden av ordet jämlikhet. I den kulinariska världen
skulle jag vilja använda mig av en synonym som jag tycker passar fint, nämligen ordet; balans.

Foto: .lukasbieri/ Pixabay

Text: Louse Vinternatt

lolos tomatsås

Låt mig dela med mig av ett recept på just en sådan balanserad rätt som passar när höstkylan kryper inpå
oss. Jag passar på att dela med mig av mitt absoluta favoritrecept, tomatsås. Den här såsen går till allt!
Jag använder den på pizza, till pastasås, i lasagne och den är grunden till min älsklingssoppa, tomatsoppa.

2 kg tomater (välj en smakrik sort och gärna en lite
mindre tomat, exempelvis körsbärstomat).
1 stor rödlök
1–2 asiatiska vitlökar
1–2 gröna chilifrukter
1 kruka färsk basilika
1 msk rosmarin
1 msk timjan
1 msk oregano
2 tsk hel spiskummin
1 msk balsamicovinäger
1 msk honung
5 dl vatten
Ett stänk curry.
En god olivolja.
Salt och peppar.

Skölj tomaterna och dela dem på mitten. Lägg dem
på en ugnsplåt med bakplåtspapper.
Skölj och dela chili och vitlöken och lägg på plåten.
Hacka basilikan lite grovt och strö över tomatblandningen. Salta och peppra och ringla över
rikligt med olivolja.
Värm ugnen till ca 120 grader och låt tomaterna
rostas i minst 3 timmar, gärna längre.

Häll av linserna och skölj dem under kallt vatten.
Hacka den gula zucchinin grovt och borsta av
svampen och dela den i grova skivor.
Värm en stekpanna och häll i lite olivolja, fräs lök,
ingefära, gurkmeja tills löken blir mjuk.
Tillsätt färsen och stek den mjuk, häll i linser, den
gula zucchinin och svampen.

Hacka löken och mortla spiskumminfröna till ett
mellangrovt pulver. Fräs lök och spiskummin i lite
olja tills löken blivit lite mjuk. Stänk på lite curry.

Den perfekta maträtten är en balanserad
rätt, har alla smaker på plats, har den
perfekta balansen av ingredienser och
som får snålvattnet att rinna till bara
genom att se på den.

Tillsätt tomatsås och låt allt puttra en stund.
Lägg ett lager av zucchiniskivor och häll på färsblandning i en ugnsform och avsluta med riven
parmesan/riven ost och några basilikablad. Upprepa
tills du fyllt upp formen. När du är klar riv/häll på
rikligt med parmesanost. Grädda i ugnen på 225
grader i 30 min.
En rätt med en perfekt balans av smaker, kryddor
och ingredienser som skapar magi i munnen och
fyller alla behag. Avnjut den gärna med en fräsch,
krispig sallad, med lite rostade frön eller nötter.

Häll i tomatblandningen, balsamicovinägern, honungen
och de torra kryddorna och låt allt puttra i ca 1
minut. Häll på vattnet och låt allt koka upp.

Foto: Ritae/ pixabay
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Skölj zucchinin och hyvla den på längden använd en
osthyvel eller mandolin, gör ej för tunna skivor.
Lägg dem på en skärbräda eller plåt och strö lite
salt på dem och låt dem laka ur i ca 10–15 min. Skölj
dem därefter under lite kallt vatten och torka dem
torra med papper eller en ren handduk.
Skala och riv vitlök, ingefära och gurkmeja. Skala
och hacka löken fint.

Mixa röran till önskad konsistens (detta varierar
beroende på vad du vill använda såsen till).
Smaka av med salt och peppar.
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3–4 zucchinis
2 röda lökar
2 asiatiska vitlökar
10 cm färsk ingefära
5 cm gurkmeja
5 dl Quornfärs (det går naturligtvis bra med köttfärs om man inte vill ha den veggo).
1 paket linser (välj de ni gillar bäst).
1 gul zucchini
5–6 shitakesvampar
5 dl tomatsås
1 kruka färsk basilika
1 parmesanost alternativt 1 påse riven ost av god
sort.
Salt och peppar.
Olivolja

Foto: Ritae/ pixabay

lolos vegetariska lasagne

mat, hälsa och välmående....

Det får mig att tänka på
en replik jag hörde i en film
för många år sedan, som
får avsluta min tolkning av
jämlikhet;
”True love is the soul’s
recognition of its counterpoint in another”.

INTRYCK nr 3– 2018
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kyrknytt

Musik i Margaretakyrkan

till m
å
dig so lsman och
m
under är född
2004
!

Ljudet av toner träffar oss i kropp och själ. Musik i Margaretakyrkan arrangeras av församlingens
eget musikliv i samarbete med externa musiker i Oslo.

glimtar ur kommande program
på himmelveg
Söndag 9 september kl.18
Barockmusik och folktoner.
Mezzosopranen Ann-Marie Andersen, Anna Almqvist
flöjt, Sven Åke Svensson orgel.
Fri Entré

höstkonsert
Söndag 23 september kl.18
Margaretakyrkans Kammarkör och Intrumentalensemble
framför Schubert Mässa B-dur, Mozart Regina coeli
Sopran Katarina Kockum
Dirigent Sven Åke Svensson
Fri Entré

con brio och hydrokoret
Söndag 30 september
Kl. 11.00 Gudstjänst med deltakande av kören Con Brio,
anknyten till Nordmarkens pastorat i Västra Värmland.
Kl. 13.00 Körkoncert med Con Brio och Hydrokoret, Oslo
Dirigenter Kerstin Wallmyr och Trond Dahlen.

Kammarmusikafton
Söndag 7 oktober kl. 18
Pianisten Eline Dalhof.
Fri Entré

Oslo orgelfestival
Tisdag 9 oktober kl.18
Masterstudenter från NMH Oslo.
Fri Entré

Det norske solistkor
Söndag 21 oktober
Entré

orgelkväll
Söndag 18 november kl. 18
Orgelkonsert med studenter från NMH Oslo.
Anton Hasselberg, Andreas Hansson, orgel,
Håkon Rodvelt, tenor.
Fri Entré

Frivillighet
Utan frivilliga volontärer - ingen kyrka!
Svenska kyrkan i Norge välkomnar alla frivilliga.
Vad kan jag göra?
Som frivillig har du möjlighet att arbeta med just det
du tycker är kul och som känns meningsfullt. Det
finns många möjligheter i såväl Trondheim, Bergen,
Stavanger och Oslo. Några exempel på uppgifter är
att sjunga i kören, hjälpa till i köket, vara kyrkvärd eller varför inte följa med ut med cykel-cafeét.
Kanske har du en egen idé om vad du vill göra?
På hemsidan hittar du mer information och vem du kan kontakta.
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nu är det dags för konfirmation
Konfirmation är för dig som är nyfiken på livet och som vill veta mer om kristen tro. Det är för
dig som vill veta vad tro kan vara, som vill undra tillsammans med andra och som vill träffa
nya kompisar att ha kul med.
Är du en av dem som vill bli konfirmerad i
Margaretakyrkan under 2018-2019? Konfirmationen är en upptäcktsresa som ger möjlighet
att tillsammans med vuxna och andra ungdomar få brottas med och söka svar på de stora
frågorna om livet, vem jag själv är och vad jag
tror på.
Något för dig
Om du väljer att konfirmera dig hoppas vi att du
efteråt ska känna att du fått fundera på frågor
som du tycker är viktiga, att du fått många nya
kompisar, haft en jätterolig tid och lärt dig mer
om Gud, Jesus, livet och världen.

Vill du konfirmera dig 2018-2019?
Uppstart i Oslo är i början av oktober och
konfirmationshögtiden är den 28 april 2019.
Vill du ha mer information, anmäla dig eller
har någon fråga?
Då kan du kontakta konfirmationsledare Elias på
elias.pennstrom@svenskakyrkan.se eller präst Per Anders
Sandgren på peranders.sandgren@svenskakyrkan.se eller
telefon 97 03 14 92

Julbasaren 2018
Den 23-24 november öppnas portarna till en av årets
största högtider i Margaretakyrkan i Oslo.
Den svenska julbasaren är en traditionsrik mötesplats,
med härlig atmosfär, för tusentals besökare. Överskottet
från julbasaren går till välgörande ändamål.

Jag vill hjälpa till!
Om du kan tänka dig att hjälpa till är det väldigt uppskattat.
Det brukar vara en mycket trevlig, positiv och givande
helg för alla. Du kan t.ex. sälja lotter, svensk mat eller
svenskt hantverk. Det finns även möjlighet att hjälpa till
i serveringen och många andra uppgifter.
Ring gärna till expeditionen om du har frågor angående
julbasaren eller anmäl dig direkt till Karin Ibenholt:
karin.ibenholt@vikenfiber.no
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tema: jämlikhet

Att tala om jämlikhet bland religioner är
svårt. Är de lika? Är de likvärdiga? Kan de
jämställas? Kanske är det teologiska frågor
som det inte finns bra nog svar på. En fråga
med tydliga svar är den om lika behandling
av religioner.

Människor är i hög grad religiösa. Enligt Pew
Research Center tror nästan 9 av 10 på en
gud eller en kraft. Också här i Norge är 85 %
av befolkningen medlemmar i ett tros- eller
livssynssamfund. Medan de kristna smälter in
kommer muslimer med hijab, sikher med turban
och judar med kippa märka ut sig. Konkreta vardagsutmaningar kan följa i spåren
av religiös tillhörighet. När kan jag åka från
jobbet för att hinna till fredagsbönen? Kan
jag använda mitt religiösa huvudplagg om jag
blir polis? Kommer min mormor få koshermat på sjukhemmet? I Norge har vi lagar och
regelverk som definierar tros- och livssynsamfunds rättigheter. Den gamla lagen antogs
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”den andres” religion och ”den andre” gör
ofta att respekten förstärks. Samtidigt lär man
känna sin egen religion på ett nytt sätt.
Ett samhälle kan bedömas utefter hur den behandlar sina minoriteter. Religion har (tyvärr)
blivit en av samtidens viktigaste identitetsmarkörer. Sedan 1990 har tros- och livssynsfriheten inskränkts globalt. Fler och fler land
har infört restriktioner vad gäller religion.
Restriktionerna blir kraftigare och de blir
oftare verkställda. Det är minoriteterna som
lider mest när handlingsutrymmet blir trångt.
Att likställa trossamfunden betyder inte att det
är fritt fram för allt i religionens namn. Religionsfrihet är heller inte en frihet från att bli
kritiserad. Vi behöver inte ens respektera den
andres religion. Men tolerera den det måste vi.
När kristna, muslimer, judar, buddister, sikher,
hinduer och bahaier samlas till STL-dialog är
det just toleransen som övas upp och jämlikhet
som man söker.

Samarbetsrådet för tros- och livssynssamfund
(STL) har sedan 1996 samlat brädden av
tros- och livssamfund till dialog och arbete
för jämställdhet. I dialog möts vi för att lära
känna varandra, lära av varandra och dela
våra egna traditioner. Det är inte ett mål att
övertyga den andre om sin egen förträfflighet
utan istället att tillsammans utforska likheter
och olikheter.
STL är ingen religiös organisation, utan en sekulär
plattform som arbetar för religionens villkor och
konsekvenserna av religionsutövning. I arbetet
är det inte relevant att analysera teologin
eller diskutera vilken gud som är störst och
starkast. Istället är det att med utgångspunkt
i mänskliga rättigheter se till att den enskilda
människan kan få leva sitt liv från vagga till
grav.
I dialogen lär man väl känna ”den andres”
religion. Kunnskap och medvetenhet om både

Foto: Erlend Berge

Religionernas lika värde?

1969. Då var det bara 3 procent som inte var
medlem i Den norske kirke. Den andelen har
ökat och nu är det trettio procent som inte
är medlem i Den Norske Kirke. Ett tros- och
livssynsmångfaldigt samhälle, plus det faktum
att Den norske kirke inte längre är en statskyrka, gör att vi 2019 får en ny lag inom
religionsfältet. Lagen ska just ta utgångspunkt
i att tros- och livssynssamfunden ska behandlas
lika.

Text och bild: Ingrid Rosendorf Joys
Generalsekretær
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge, STL
www.trooglivssyn.no
Översätt av Alberte Bremberg
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Ulf Ekängen är missionär i Dodoma, Tanzania sedan 1987. Han är utsänd av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) för att bland annat stötta kyrkans arbete med barns
och kvinnors rättigheter i området. En del av arbetet är specifikt riktat till masajerna.
Svenska kyrkan i Norge har i flera år samlat in pengar för att bidra till en byggnad
i byn Mhonjera, som är en kombinerad kyrksal och skolsal – det första huset med
plåttak och därmed skydd för solen i byn. Vi bad Ulf skriva något om jämställdhet,
och så här skrev han:
Det finns egentligen inget bra ord på Swahili
som täcker det svenska ordet jämställdhet.
Jag frågade några som har varit i Europa och
Amerika och i alla fall förstår lite av vad vi
menar med det, men de hittade inget bra ord.
Kanske ordet USAWA.
Det behövs en lång påverkansprocess innan man här i landet
förstår vad vi menar med
begreppet och då är det ju inte
alls säkert att de vill ha den
jämställdhet i landet som vi har
till exempel i Sverige. Men jag
gör ett försök med några nedslag
i olika sammanhang.

huvud, att mannen är kvinnans huvud ... (vers
3) ...kvinnan är en avglans av mannen (vers
7), ty mannen kommer inte från kvinnan
utan kvinnan från mannen (vers 8)”. Dylika
verser är det många män som stöder sig på
när kvinnor hävdar sina rättigheter.
Så kan man alltså argumentera inom
kyrkorna. Mannen är fortfarande
familjens överhuvud – det ifrågasätts
inte. Även om mannen kanske har
betydligt lägre utbildning och likaså
lägre inkomst så är det mannen som
tar hand om kvinnans inkomst och
det är han som har sista ordet. Men
det finns också många undantag.

Ett första nedslag
Många kristna män tar fram ord ur 1 Korinterbrevet kapitel 11 när detta diskuteras. Ord
som de tycker säger att kvinnan inte ska vara
mannens jämlike. T.ex. “Kristus är varje mans

Politisk makt går bra
Om kvinnor är högutbildade och når höga
positioner i samhället så respekteras de
utifrån sin utbildning och kompetens - inte
utifrån sitt kön. På riktigt hög position har vi
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Rose Mgiro som varit Tanzanias FN-ambassadör men även vår nuvarande vicepresident
som är kvinna. Jag har aldrig hört henne ifrågasättas utifrån sitt kön - det tas för givet att
om hon har blivit utsedd till denna position
så ska hon klara det. Vi har haft en kvinnlig
talman och även om hon
ifrågasattes hörde jag aldrig
att det berodde på hennes kön
– men i hemmet är det alltså
fortfarande tveksamt om de
kan bestämma.

nande. Att mannen skulle sterilisera sig är
MYCKET otänkbart och ovanligt. Men det
har hänt. Jag ställer själv upp och betalar för
dem om de vill och några av våra manliga
präster har öppet gott ut och berättat att de
gjort det. Även de kvinnor som kommer och
ber om hjälp betalar jag för.

Att avsluta en sed
Könsstympning är tyvärr en
verklighet i vårt land. Jag har
själv lett åtskilliga seminarier om
nackdelen, smärtan och riskerna
med det. Många kvinnor berättar
Ett exempel från familjelivet:
då om svårigheten att inte stympa
Yona och Esther är från samma
sina döttrar, eftersom döttrarna
massajfamilj och har bägge fått
då kanske inte kan få sig en make.
förmånen att studera. Yona
Det gäller alltså att undervisa alla
som är man får själv välja
grupper i samhället om det. Vi
sin blivande hustru. Men det
gör just nu ytterligare en seminarskulle aldrig gå att Esther fick
ieserie ute bland massajerna och
den förmånen, aldrig. Både
där har vi haft framgång. Alla fyra
pappan och mamman vägrar.
”ngariba” - alltså kvinnorna som
Kanske hon väljer att inte
utför själva ingreppet - har slutat
lyda, men dåriskerar hon att
Esther
med könsstympning. Men nyinflyttade
bli utestängd från familjen.
till området har inte fått samma undervisning
och kräver nu könsstympningsseden tillbaka.
Barnbegränsning
Det är mycket arbete kvar innan seden helt
För några år sedan var jag ute i en by som
upphör. Mitt eget adoptivbarnbarn Lisa står
heter Chogola. Där är det mest folk av
under ständig uppsikt från min sida. Hennes
wagogostammen. Kvinnosekreteraren och
mamma kommer från en släkt som gärna tar
jag skulle träffa kvinnogruppen i kyrkan och
till kniven. Men än så länge har inget hänt
prata bland annat om kvinnornas situation i
och hon är idag sex år gammal.
byn. Det visade sig att ingen av de fyrtiotvå
kvinnor som kom hade gift sig i kyrkan. Barn
Detta var några
hade de och ofta många, men ingen hade gift
sig i kyrkan. Sakta kröp det fram att de själva intryck från min
horisont. Det kanske
ville det, men inte deras män. Kvinnorna sa
känns deprimerande,
att när de fått fyra till fem barn ansågs de som
men jag upplever
utslitna och männen lämnade sina kvinnor
som sedan var de som skulle vara kvar och ta idag ett intresse för
kvinnornas situation
hand om barnen efter “skilsmässan”. De såg
som inte fanns för 30
sig själva som “verktyg” i männens värld.
år sedan när jag först
kom hit till landet.
Många kvinnor vill starta med någon sorts
Det är hoppfullt.
barnbegränsning i sina äktenskap. P-piller är
de rädda för. Många föredrar sterilisering men
MUNGU AWE PAMOJA NANYI.
det kan de inte göra utan mannens godkänMwalimu Ulf
Foto: Josefin Norstedt

I huvudet på en missionär

tema: jämlikhet

INTRYCK nr 3– 2018

31

Tack vare dig

HURRA!

tema: jämlikhet

svenska kyrkans engagemang inom

Mikael och Nina tillsammans med Papul, en av ledarna i församlingen.

Sedan april 2014 har Svenska kyrkan i Norge samlat in pengar till arbetet i Mhonjera.
Sammanlagt har församlingen lyckats samla in nästan 100.000 kronor. Hurra!
I början av augusti åkte Nina, kyrkans kantor med kyrkorådets ordförande Mikael ner på
en privat resa för att se och uppleva Mhonjera. Här nedan kan du ta del av Ninas resa.
Det var en mycket glad församling – både
barn och vuxna som mötte oss med dans och
sång. Under en av de första nätterna fick vi
förmånen att sova över i ett par hyddor i en
av bosättningarna. Dagen efter besökte vi
förskolan och fick stifta lite mer bekantskap
med dem.
Jag besökte Mhonjera första gången 2011
och då hade de en kyrka som var en inhägnad
under ett träd. Sedan har församlingen växt
och 2015 påbörjades byggandet av en förskola. De har fått ekonomisk hjälp från olika
håll till taket och delar av väggarna.
Kollekter från Svenska kyrkan i Norge har
gjort det möjligt för dem att bygga väggar
ungefär halvvägs upp. Det var med stor
glädje vi nu på vår resa kunde notera att
tack vare pengarna de fick från julbasaren
i Margaretakyrkan 2017 så har de kunnat
bygga väggarna hela vägen upp till taket, lagt
in cementgolv samt köpt dörrar och fönster.
Fönster och dörrar är ännu inte inmonterade
men ligger färdiga i ett förråd i förskolan i
grannbyn Chitego.
Huset är
”första plåttaket” i byn.
Tidigare syntes
inte byn på
håll då bosättningen bestod
av lerhyddor.
Nu syns den
tydligt i området. Lokalen
används idag
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som förskola på dagtid och på söndagarna till
gudstjänst.
Även om förskolan fungerar bra idag så finns
det mycket kvar att göra. De behöver bord
och stolar, putsa väggar, material m.m. Just
nu är det alltså mest ett tomt skal med en
svart tavla på väggen. Barnen sitter på tegelstenar eller på golvet.
Församlingen klarar av att avlöna de två
förskollärarna men kommer behöva hjälp för
att färdigställa lokalerna om det skall bli klart
inom en överskådlig framtid!

fairtrade
Som medlem i Fairtrade i Sverige och delägare
i Fairtrade AB har Svenska kyrkan varit med
och byggt upp Fairtrade-rörelsen i Sverige
sedan 1990-talet.
Finns det något viktigare än respekt för människor och mänskliga rättigheter? Svenska
kyrkan i Norge strävar efter att medverka till
goda arbetsmiljöer och skälig ersättning för
alla som arbetar, var man än befinner sig.
Församlingen serverar Fairtradekaffe och te
vid alla evenemang och använder Fairtradeprodukter av andra slag så långt det är
möjligt. I samband med julbasaren kan du
köpa Fairtradevaror, bland annat tovade
krubbor från Betlehem.
Församlingen är också engagerad i Globala
veckan som arrangeras av Norges kristna råd
varje år. Temat handlar just om mänskliga
rättigheter för att öka medvetenheten om vad
vi, var och en, kan göra i vår vardag.
Bild: fairtrade.se

Mhonjera ligger utanför Dodoma. I församlingen bor mestadels massajer men också
wagogofolk. De är en underförsamling till
Chitego församling. Missionären Ulf Ekängen
är kyrkans kontaktperson i Dodoma, det
är via honom pengarna går och han hjälper
församlingen i Mhonjera att prioritera bland
sina framtidsplaner.
Vill du veta mer om resan till Tanzania och
besöket i Mhonjera?
Då är du varmt välkommen till Onsdagsträffen den 3 oktober klockan 12.00.
Glöm inte anmäla dig innan söndagen den 30 september.

FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDSHOPP.
DET BÖRJAR MED FAIRTRADE!
INTRYCK nr 3– 2018
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Läs mer på fairtrade.se

vännerna informerar

framtidens kaffe är hotad
Stigande medeltemperaturer gör att kaffeskördarna blir mer osäkra. Blir det för varmt ökar risken
för skadeangrepp samtidigt som plantorna växer för snabbt. Detta i sin tur påverkar kvaliteten
på kaffet. Hur länge kan vi egentligen ta denna goda kopp för givet?
Sverige är näst efter Finland världens mest
kaffetörstiga land och Norge ligger tätt efter.
Många av oss behöver en kopp kaffe för att
starta dagen och i genomsnitt dricker vi 3,5
koppar kaffe per dag men hur ser egentligen
framtiden för kaffe ut?
Vi dricker allt mer kaffe i världen. Över 9
miljoner ton kaffe producerades förra året i ett
70-tal länder – att jämföras med 6,8 miljoner
ton år 2000. Och tittar vi så långt tillbaka
som till 1960-talet har konsumtionen
av kaffet tredubblats.

kaffe? Företaget tillverkar cirka 27 000 ton
kaffe varje år, eller drygt 10 miljoner koppar
kaffe om dagen.
– Vi vill ge fler unga kaffeodlare möjligheten
att skapa ett bra liv för sig och sina familjer
genom ett arbete vi gör i Tanzania och
Colombia. Via satsningen ”Next Generation Coffee” hjälper vi unga odlare. De får
utbildning, träning och finansiellt stöd i form
av kvalitetspåslag och andra premier.

”

Den som köper ekologiskt kaffe får ett kaffe som
odlats utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Det är
År 2050 riskerar kaffebra eftersom kemiska bekämpningsÅr 2050 riskerar kaffe- medel påverkar den biologiska
produktionen att ha
produktionen att ha
minskat till hälften på
mångfalden och innebär ökad
minskat till hälften
grund av stigande temrisk för odlarna. Även konstperaturer och förändringar
gödsel kan påverka den bioloi nederbördsmönster. Detta
giska mångfalden och kan om det
enligt rapporten The Brewing
används fel leda till övergödning.
Storm som The Climate Institute presenterade
hösten 2016.
Kafferosteriet Löfbergs är störst i Sverige
inom EKO-segmentet. Redan 1995 im– Osäkra väderförhållanden med ömsom
porterade Löfbergs den första containern
torka, ömsom ihållande regn – och mer
ekologiskt kaffe till Sverige, några år senare
skiftande temperaturer än förr – ger labila
började man även sälja Fairtrade-märkt kaffe.
skördar och sämre avkastning för många
Sedan dess har andelen certifierat kaffe ökat
bönder, berättar Martin Löfberg, inköpsmarkant.
direktör och fjärde generationen i
familjeföretaget Löfbergs.
- Samtidigt noterar vi att andra i branschen
också satsar på mer ekologiskt och hållbart,
I takt med att det dricks mer kaffe lägger vi
vilket vi välkomnar. Det är alltid kul när man
även mer vikt på att det både ska smaka och
går först och gör något bra, och andra sedan
göra gott. Detta resulterar i att efterfrågan på följer efter. Det gynnar kaffeodlare, konsuekologiskt kaffe ökar.
menter och miljön, säger Anders Thorén,
pressansvarig för Löfbergs.
Vad gör då Löfbergs för att säkra framtidens
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vill du bli medlem i en
aktiv förening?
Norsk-Svensk Forening har över 350 medlemmar och
främjar kultur och historisk gemenskap mellan Sverige
och Norge. Hörnstenar i programmet, som genomförs på
Voksenåsen, är svenska traditioner som Valborgsmässoafton och Svensk Midsommarafton med dans och lek
kring midsommarstången.
Glimtar ur kommande program
-12. september: Kräftskiva i Margaretakyrkan
-15. september: Utflykt till Eidsvoll og utstillingen
om Bernadottejubileet
-29. september: Utflykt till Karlstad och Lars Lerin museet
Läs mer på www.norsksvenskforening.com

kontakt med
norsk-svensk forening
post@norsksvenskforening.com
www.norsksvenskforening.com
Anne Grethe Nilsen, medlemsansvarig,
tel 97 68 92 48 eller Elisabeth Solem,
sekretetare, tel 98 46 45 86

Vem är du?
J

N

























Kvinna
Bor i eller pendlar till Norge
Gammal
Ung
Bor utanför Sverige
Är mitt i karriären
Har jobbat färdigt
Vill vidga mina vyer
Vill träffa nya och gamla vänner
Vill vara med i ett globalt
nätverk
Annat

Om du har kryssat ja i två eller fler rutor
är SWEA en förening för dig.
Bli medlem idag!
oslo@swea.org
www.swea.no

Välkommen till sveriges ambassad i oslo
Behöver du komma i kontakt med oss kan du göra
det på följande sätt:
Besöksadress:
Nobels gate 16 A
0268 Oslo

Postadress:
Sveriges ambassad
Postboks 4001 AMB
0244 Oslo, Norge

Tel: 24 11 42 00
E-mail: ambassaden.oslo@gov.se
Besökstider:
Måndag-fredag kl. 10-12 samt onsdag kl. 14-15
På nätet hittar du oss på
www.sverigesambassad.no

Ett humanitärt arv om tolerans och jämliket
Voksenåsens uppdrag är att driva verksamhet som
kopplar ihop svenskar och norrmän inom samhällsliv,
språk och kultur och med särskilt fokus på jämlikhet.
Vårt uppdrag ligger oss varmt om hjärtat och vi arbetar
för jämlikhet mellan alla människor. Det här har bäring
på det humanitära arvet Voksenåsen kommer ifrån som
en gåva från det norska folket till det svenska som tack
för den humanitära hjälpen under andra världskriget.
Vi lyfter fram flera aspekter av det här humanitära arvet i
höst. Vi börjar med att lansera Alf Skjeseths bok
Nordens Casablanca, om Stockholm under krigsåren,
den 30 augusti. Vi har kurser för ungdomar i klassiska
instrument, arbetar med historieskrivning och hur
berättelsen om det förflutna ständigt är i förändring och
lyfter då speciellt upp kvinnornas bortglömda roll i
historiska skeenden.
Den 7. september har gitarristen Jojje Wadenius konsert.
Save the date!
Är du intresserad av att delta vid våra arrangemang finns
hela listan på www.voksenaasen.no/arrangemang
Om det inte lockar så vet du väl att du alltid är
välkommen att boka din egen konferens, middag, bröllop
eller bara komma upp för en fika med Sveriges bästa
utsikt?
Anna Florén,
Programsjef
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Fra/From
Svenska kyrkan i Norge
Hammersborg Torg 8B
NO-0179 Oslo

ditt medlemskap är viktigt för många
Läs mer om ditt medlemskap på www.svenskakyrkan.se/norge

Om du inte redan bekräftat ditt medlemskap kan du göra det genom att antingen:
• fylla i talongen nedan och sända den i ett slutet kuvert till:
Svenska kyrkan i Norge, Hammersborg torg 8 B, 0179 Oslo
• gå in på hemsidan www.svenskakyrkan.se/Norge och bekräfta direkt
• skicka ”Jag bekräftar mitt medlemskap i Svenska kyrkan i Norge” samt namn,
födelsedatum och telefonnummer till e-post: medlemnorge@svenskakyrkan.se
Har du redan bekräftat ditt medlemskap en gång behöver du inte göra det flera gånger.
Är du osäker på i vilket trossamfund du står registrerad i? Ring det centrala registret i Brønnøysund, tel 75 00 75 00
Varje medlem behöver bekräfta sitt medlemskap. Medlemskap för barn under 15 år ska bekräftas
av samtliga föräldrar/vårdnadshavare. Blankett för detta hittar du på www.svenskakyrkan.se/norge

Jag (texta namn & efternamn)
bekräfta mitt medlemskap i Svenska kyrkan i Norge.
Adress:
Norskt personnummer:
Svenskt personnummer:
Mailadress:
Telefonnummer:

Ort och datum			

Underskrift

