Också en del av Kristi kropp
Svenska kyrkan, romer och resande i Malmö
Gud, ditt folk är vandringsfolket. Må denna budkavle vandra på dina stigar, runt om i
Sveriges land, så att vi kan mötas på livets väg och bygga broar mellan församling och
resande. Låt budkavlen skänka hopp, engagemang och stolthet för dom vi är.
Och hjälp oss att aldrig någonsin ge upp kampen för alla människors lika värde.
									 (Bön ur budkavlen)

Kunskapsdag för anställda
och förtroendevalda
tisdag 26 mars 13.00-18.00 S:t Pauli kyrka

Sedan år 2000 är romerna ett av Sveriges fem erkända minoritetsfolk. De allra flesta är
kristna men få känner sig spontant hemma i Svenska kyrkan som historiskt har varit en
aktiv del av diskrimineringen mot både resande och romer. Resande och romer som ändå
deltar i kyrkans verksamhet låter ibland helt enkelt bli att berätta att de tillhör minoriteten.
Och de flesta andra som är engagerade i kyrkan vet väldigt lite om detta minoritetsfolk.
Låt oss ändra på det här. Låt oss få upp ögonen för resande och romer i kyrkans värld och
omvärld här i Malmö. Tillsammans kan vi arbeta för att skapa en förtroendefull och ömsesidig relation mellan Svenska kyrkan, romer och resande i Malmö.
Kunskapsdagen ger dig chansen att få en inblick i och lära dig mer om ett djupt religiöst sätt att leva, om
den fascinerande tillkomsten av romsk kultur och om Svenska kyrkans ambivalenta roll som stadskyrka.
Det blir en eftermiddag med rörande livsberättelser och möten, föredrag med färska fakta, teaterinslag,
paneldebatt och samtal med resande och romer från Malmös olika föreningar. Under dagen ges tillfälle att
lära känna och boka förläsare eller musiker för att under året kunna utforma egna projekt i den egna församlingen. Budkavlen av resandefolket och den tillhörande utställningen kommer att finnas för påseende.
En unik konsert med en romsk-resande-svenskkyrklig projektkör avslutar dagen.
plats och tid S:t Pauli kyrka 26 mars 13.00-18.00 (mingellunch från 12.00)
anmälan senast 15 mars till katarina.stenberg@svenskakyrkan.se
Ange namn, eventuella allergier och om du vill delta i mingellunch.
Vi rekommenderar att flera personer från samma arbetsplats anmäler sig till kunskapsdagen, gärna från
olika yrkeskategorier. Deltagandet är gratis.

frågor Corinna Friedl, 070-339 65 67
corinna.friedl@svenskakyrkan.se

