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INTERNATIONELL KONFERENS – LUND 2019  

TVÅSPRÅKIGT: ENGELSKA - SVENSKA  

30 juni – 3 juli 2019  

 

Förvandlingar inom och emellan religionerna:  

Hur påverkar vår nya relation kristna och judiska självförståelser?  

 

 
I PARTNERSKAP MED  

 
Samarbetsrådet för judar och kristna 

 
 

KONFERENSTEMA 
 

Alla levande relationer genomgår förändring och utveckling. Detta gäller även relationerna 
mellan judar och kristna, som har bevittnat markanta Förvandlingar under senare decennier. I 
Lund 2019 kommer ICCJ att diskutera effekterna av dialog på vår förståelse av oss själva som 
kristna och judar, samt det sätt på vilket vi uppfattar och förstår varandra, människor emellan. 
Var är vi nu, vilka utmaningar är att vänta, och vart är vi på väg?  

Konferensens tema – Förvandlingar – är ett centralt och återkommande tema i skrifterna. 

Dessa berättelser innehåller ett flertal början och slut. Men ett slut är aldrig bara ett slut, det 
markerar även en ny början. Förvandlingar sker mellan det som har varit och det som kommer.  

ICCJ har också genomgått Förvandlingar under sin historia. Våra perspektiv, utmaningar och 
mål har utvecklats över tid alltsedan ”Address to the Churches – The Ten Points of Seelisberg” 
år 1947 och fram till ”A Time for Recommitment: The Twelve Points of Berlin” år 2009, och 
omfattar många ICCJ- anföranden däremellan och fram till idag. Konferensen kommer att sätta 
fokus på frågor som hjälper oss att gå framåt i vår dialog.  

”Förvandlingar” omfattar också det som händer både spirituellt och teologiskt:  

 Hur påverkar den skiftande relationen mellan judar och kristna det sätt på vilket vi uppfattar 

oss själva som människor i vår värld?  

 Hur påverkar det sättet på vilket vi uppfattar våra respektive traditioners relation till Gud?  

 Vilken gåva tar ”den andre” med sig som hjälper till att förändra ens egna perspektiv och 

religiösa insikt?  

I N T E R N A T I O N A L  C O U N C I L  O F  C H R I S T I A N S  A N D  J E W S ( I C C J )  



2019 ICCJ Konferens  Lund, Sverige   Konferenstema 

 Contact: 
ICCJ General Secretary Anette Adelmann, e -mail: adelmann@iccj.org 
www.iccj.org 

 

2 

 Hur för vi in dialog I hjärtat av våra religiösa traditioner, istället för bara ett ytligt intresse?  

 Vad händer inom våra egna församlingar när våra trosfränder känner sig hotade av 

Förvandlingar i det vi uppfattar om ”den andre”?  

 Hur påverkas vi av utfall av antisemitism och islamofobi, som vi exempelvis sett i Malmö i 

Sverige, eller den allt bredare polariseringen av samhället i sig?  

 Vilka utmaningar och möjligheter kan vi förutse?  
 

Dessa och många andra ämnen kommer att granskas när ICCJ samlas i Sverige från 30 juni till 3 
juli 2019.  

Vi kommer att högtidlighålla den 40:e årsdagen av grundandet av ICCJ:s nationella 
medlemsorganisation – Samarbetsrådet för judar och kristna – som är verksamt i Stockholm, 
Göteborg samt Lund/Malmö.  
Vår konferens 2019 kommer att hållas i Sydsverige, i Lund. Staden har ett rikt förflutet, och 
Lunds centrum är byggt kring den medeltida romanska katedralen från 1300-talet. Alltsedan 
Reformationen har den varit en luthersk kyrka, men som ett talande tecken på dagens 
ekumeniska anda, firar stadens katolska församling sin söndagsmässa i den lutherska kyrkan 
medan den katolska kyrkan renoveras. Lund har en stolt akademisk historia vid sida om sitt 
industriella förflutna. Staden råkar också ha en gedigen judis k historia: Delar av stadskärnan var 
en gång i tiden en shtetl i miniatyrformat och det är också här som man hittar arkivet som 
bevarar vittnesmålen om koncentrationslägret Ravensbrück.  
 
 
ICCJ:s Exekutiva styrelse, tillsammans med ICCJ:s Generalsekreterare och med ordföranden för 
konferensens planeringskommitté – ICCJ President domprost Bo Sandahl från Lund och Rabbin 
Peter Borenstein från Göteborg – ser fram emot att välkomna dig till Sverige 2019! 

 


