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Samarbetsrådet för Judar och Kristna

”Som judar och kristna är vi kallade att i Abrahams fotspår vara världen till välsignelse. Det är vår gemen-
samma uppgift. Därför måste vi, judar och kristna, först vara till välsignelse för varandra.”
De orden av påven Johannes Paulus II sammanfattar på ett utmärkt sätt målsättningen för Samarbetsrådet för 
Judar och Kristna.
Antisemitismen tillhör tyvärr inte historien utan visar sig på olika sätt idag i vårt samhälle. Samarbetsrådet 
för Judar och Kristna arbetar för att öka kunskapen om judendom och kristendom och motarbetar alla for-
mer av förföljelse, diskriminering och hatpropaganda och för att Kyrkan ska göra upp med sitt eget antisemi-
tiska arv.
I vårt sekulariserade samhälle vill vi peka på religionens helande och positiva kraft. Vi vill lära känna varan-
dras traditioner, vi vill förstå varandra bättre och därmed också oss själva. Genom att lära känna den judiska 
traditionen, får vi kristna en djupare förståelse av bibeln och av vår egen tradition och tillsammans kan vi ta 
oss an vår gemensamma kallelse att göra världen hel - tikkun olam, som det heter i den judiska traditionen.
Samarbetsrådet för Judar och Kristna finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi inbjuder till offentliga före-
läsningar och studiecirklar och ger ut tidningen Dialog.
Vi är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och bidrag för att kunna bedriva och utveckla vår verksamhet. 
Därför vädjar vi om en generös kollekt idag.

Samarbetsrådet för Judar och Kristna i Stockholm

Gunnel Borgegård
Ordförande
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Kapellstiftelsen Ansgars minne 

”Höjen, I portar, edra huvuden, höjen dom, I eviga dörrar, för att ärans konung må draga därin. Vem är då 
denne ärans konung? Det är Herren Sebaot; han är ärans konung.”
Så inledde dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom sitt högtidstal vid invigningen av Ansgarskapellet på 
Björkö Midsommardagen 1930. Ansgarskapellet står fortfarande kvar, stolt och vackert sträcker det sitt höga 
torn mot himmelen för att påminna oss nutida människor om det som en gång var och motivera oss inför det 
som kommer.
När Ansgar och hans efterföljare som missionärer kom till Björkö på 800-talet och det som sedan blev Stock-
holm lade de grunden till något som fortfarande pågår; ett vittnesbörd om Jesus Kristus som inte har några 
av människor lagda gränser utan som ständigt upprepar: Gör inte skillnad på människor.
Kapellstiftelsen Ansgars minne har som sin uppgift att vårda och ta hand om Ansgarskapellet och intäkterna 
för detta arbete sker enbart genom frivilliga gåvor och kollekter. Vi ber därför om en givmild kollekt!

I allhelgonatid

Biskop Eva Brunne, Ordförande Kyrkoherde Peter Strömmer, Ekerö


