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guds hus
Guds Hus är ett samarbete mellan
Muslimernas förening i Nacka, Stockholms Katolska stift och Svenska kyrkan, Nacka församling. Insamlingen till
bygget inleds 2015 och beräknas pågå

i två år. Att samverka är inte detsamma
som att sammanblanda. Varje samfund
ska driva sin egen verksamhet och sitt
eget gudstjänst och böneliv i sina egna
lokaler.

visionen
I Fisksätra bor idag ca 8 000 människor vår vision:
från 80 nationaliteter. Det präglas av
en religiös och kulturell mångfald med • Samla de stora religiösa samfunden i
både utmaningar och möjligheter. Ef- Fisksätra i en gemensam praktisk och
terfrågan av ökad delaktighet och sam- ideologisk samverkan i ett gemensamt
verkan gör Guds hus till ett konkret ut- hus.
tryck och bevis på att det är möjligt.
• Tillvarata samfundens möjligheter
att skapa tillit i kulturell mångfald i
I ett samhälle där segregationen och de Fisksätra
sociala skillnaderna ökar går Guds Hus i
Fisksätra i motsatt riktning. Vi tar inte- • Genom dialog visa på samarbetets
grationsarbetet vidare och skapar mö- fredsskapande möjligheter.
tesplatser över gränser och olikheter.

fred

vår historia
Det religiösa Sverige har förändrats i
grunden de senaste 30 åren. I Fisksätra i
Nacka kommun har det sedan 1990-talet funnits goda relationer mellan kristna och muslimer, en samverkan i respekt
för varandras traditioner.

2008. Källan finns i Nacka församlings
lokaler i Fisksätra kyrka.

Ur samverkan i Källan växte idén om
ett gemensamt Guds Hus fram som en
naturlig mötesplats för muslimer och
kristna i Fisksätra. Det skulle också lösa
De senaste tio åren har relationen för- de tre samfundens lokalbehov. Planerna
djupats genom olika samverkansprojekt på Guds Hus har inneburit en ombyggoch i dialog om tro och liv. Speciellt vik- nad av Fisksätra kyrka till ett kyrkorum
tig är solidariteten med dem som lever som delas av katoliker och protestanter.
i utsatthet .
Tillsammans med Stockholms Stadsmission startade de tre samfunden KällanFisksätra Råd och stödcenter hösten

vår verksamhet
k äll an

erbjuder råd och stöd, individuellt eller i form av gruppverksamhet, för
människor som bor och vistas i Fisksätra
och i Stockholmsregionen. Uppdraget är
att skapa förutsättningar för varje individs möjlighet till egenmakt, utveckling
och delaktighet i samhället. Källan har ca
300 besökare varje vecka.

kulturfestival

guds hus vänförening

studiebesök

är en
fristående ideell förening som syftar till
att stödja det interreliggiösa arbetet i
Fisksätra. Guds Hus vänförening arrangerar caféföreläsningar, studiecirklar och
dialogsamtal.

Varje år arrangerar Guds Hus, Källan och
Re-Orient en kulturfestival i Fisksätra
kyrka och den nuvarande moskéen i Fisksätra. Programmet består av workshops,
konserter och andra kulturella uttryck .
Det bjuds också på mat från världens
alla hörn.

Under 2014 besökte många grupper
från hela Sverige och även andra delar
av världen Fisksätra kyrka för att ta del
av arbetet. I år erbjuder vi två alternativ
till studiebesök efter överenskommelse
måndag eller onsdag eftermiddag.

fr amtiden
happyning för guds hus

vill du vara med och bidra?

Lördagen den 19 september arrangeras Köp en tegelsten för 100 kronor genom
en Happyning för Gud Hus-insamling- att smsa tegel100 till 72980.
en i Kulturhuset i Stockholm kl 15.0021.00. Fri entré.
Du kan också bli månadsgivare
eller sätta in valfritt belopp på bankgiro
621-0728.
kulturfestivalen i fisksätra
Lördagen den 3 oktober kl 12-21.
Samarrangemang med Re-Orient.
Fri entré.

kontak t
nack a församling

Carl Dahlbäck, kyrkoherde
0706 88 53 10
carl.dahlback@svenskakyrkan.se

muslimernas förening i nacka
Awad Olwan, imam
0700 41 99 00
awad.olwan@gmail.com

k äll an:

Fisksätra råd och Stödcenter
Pernilla Landin, diakon:
0704 21 75 53
pernilla.landin@svenskakyrkan.se

fisksätra k yrk a

Pia-Sophia Passmark, präst
0725 26 22 52
pia.sophia.passmark@svenskakyrkan.se

stockholms katolska stift

Stefan Herczfeld, utvecklingschef
0705 44 73 20
stefan.herczfeld@katolskakyrkan.se

webbsida:

www.gudshus.se

