
Seglora smedja
mötesplatsen för andlighet, kultur & samhälle

Yes we can!
- ett insamlingsupprop för Seglora Smedja 

”Time for change” löd Barack Obamas valslogan som entusiasmerade miljontals amerikaner att engagera 
sig för demokratin. Obama personifierar hoppet om att allt är möjligt.

Så känner vi och vill bjuda in dig till ett sammanhang där vi tillsammans kan bli en hoppets görare i 
samhälle och kyrka. 

Känner du som vi att det behövs mer fördjupning och reflektion över vad det är att vara människa 
– medmänniska – i dag? Känner du som vi att vi behöver ställa de grundläggande värdefrågorna som alltför 
ofta glöms bort i politik och kyrka? Känner du som vi att det behövs mer av gränsöverskridande möten vars 
ledstjärnor är dialog, öppenhet och delaktighet? Känner du som vi att det är hög tid att göra teologi i vår tid?

Vi har grundat Seglora Smedja som är tänkt att vara en mötesplats för samtal och teologisk reflektion 
i skärningspunkten mellan det existentiella och det samhälleliga. Tanken är att det ska vara en öppen 
mötesplats i kritisk solidaritet med Svenska kyrkan och i dialog med andra livsåskådningar och kulturer.

Under hösten har vi tillsammans med Skansen bjudit in till spännande samtalskvällar (Seglora samtal).  
I september om Försoning med KG Hammar och Stefan Edman. I oktober om Kärlek med Gudrun Schyman 
och Bengt Westerberg. I november om Sorg med Kjell Kallenberg och Malin Sävstam. I december om 
Hopp med Caroline Krook, Bob Hansson och Mona Sahlin.

Vi har nu fått klart finansieringen av en tjänst för ett treårigt projekt. Finansiärer är Skansen, Sensus 
och Stockholms stift. Nu måste vi finna ekonomiska medel till finansiering av Seglora smedjas 
programverksamhet under de kommande åren. Nästa år kommer smedjans fokus att ligga på identitet, 
mångkultur och religionsmöte i Europa. Det är som europaval i juni och kyrkoval i höst då Sverige också 
är EU-ordförande.

Vi ser det som vårt uppdrag att skapa mötesplatser, både virtuella och fysiska, där det angelägna samtalet 
kan föras. Du kommer att kunna möta Seglora smedja både på webben, i bokform och på Skansen.

Vill du vara en del av Seglora smedja och bidra till att fördjupa den existentiella reflektionen i vår tid?

För att kunna grunda insamlingsstiftelsen Seglora smedja behöver vi ett startkapital och vädjar därför 
om ditt bidrag. Bli en Seglora smedja-vän! För trehundra kronor bidrar du till stiftelsen Seglora smedjas 
uppbyggnad. Du får då också under 2009 regelbundet vårt nyhetsbrev och inbjudningar till smedjans 
olika arrangemang och verksamheter.

Vill du sen kvarstå som Seglora smedja-vän betalar du 150 kronor per år. Som vän kommer du förutom 
nyhetsbrev och inbjudningar att få specialerbjudanden framöver.

Sätt in ditt bidrag på Seglora smedjas bankgiro 347-0275.

Vi behöver dig! Hoppas att du har behov av Seglora smedja.

Time for change!
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