
                    
     N Y H E T S B R E V  I  PÅSKTIDER, 2017 

Vi har just upplevt ett terrorbrott som inte bara skakat Stockholms stad utan även hela 
landet, det uppmanas om mer poliser och strängare lagar, för att skapa större trygghet för 
landets innevånare. På kort sikt är det nog en riktig strategi även om det bekymrar. Frågan 
ställs: vilket framtida samhälle vill vi skapa och leva i? Det tål att fundera över.  

!  

                                                                            Sergels Torg 9 april -17                         

Program våren 2017 – hösten 2017 

Prisutdelning den 27 april på Riddarhuset klockan 18.00 – 20.00. 
Anmälan måste ske senast den 19 april till: elisabet.mattizon-armgard@sigtunastifelsen.se 
eller på: 08- 592 58 998  

Vi har glädjen att berätta att Vox Pacis mottagit Abrahams Barns pris för 2017. Motiveringen 
är: Abrahams Barn vill uppmuntra verksamheter som Vox Pacis eftersom de liksom 
Abrahams Barn, önskar delta i byggandet av ett öppet och inkluderande samhälle. Vox Pacis 
har på ett mycket konkret sätt visat hur viktigt det är att skapa mötesplatser där man genom 
ett interkulturellt och konstnärligt utbyte ökar förståelsen och kunskapen mellan personer från 
olika religioner och kulturer. 

I samband med prisutdelningen framförs Vox Pacis Mini-konsert med 8 Vox artister. 
Alla är varmt välkomna till Riddarhuset. Fri entré. (bifogar inbjudan) 
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Årsmöte den 9 maj kl. 18.00 – 19.15. Plats: Konstnärshem, 
Brännkyrkagatan 19 A, Portkod 6857. Från 19.15 öppet även för icke medlemmar 
Program. Författarafton med samtal och förtäring. Entré 50 kronor för icke medlemmar.  

Kulturprogram 9 maj, kl. 19.30 – 21.00, efter årsmötet. 
Aron Schoug, Vox Pacis vice ordförande, debuterade som författare 2016 med det 
dystopiska vardagsdramat Lugnet före stormen före lugnet. Han kommer presentera sin 
debutroman. Kvällen fortsätter med samtal om vilket samhälle vi vill skapa och leva i. 
Kaj Engelhart, Vox Pacis sekreterare och skribent och medarbetare i Guds Hus/Fisksätra 
kommer presentera en del av de religion-kulturella-mötesplatserna som idag finns i Stor-
Stockholm och vad det innebär för vårt fredstänkande. Gemensamt samtal. 

Hösten 2017.  
2 – 3 Filmkvällar. Plats Konstnärshem. 
Under hösten bjuder vi in alla som är intresserade till Vox filmaftnar med efterföljande samtal. 
Filmer som kommer visas är: ”Bröderna Lejonhjärta” som Lotta Melanton, en av Vox Pacis 
medlemmar, gjort filmens scenografi till.  Lotta kommer berätta om sina minnen men vi 
samtalar även om dödens roll i våra liv och vad det är för samhälle vi lever och vill leva i. Den 
andra är dokumentärfilmen ”Warrior”, med Vox artisten, tibetanen Loten Namling i 
huvudrollen. Warrior handlar om tillvaron i exil och vad som händer med en människa som 
lever i exil och inte kan återvända till sitt hemland. Kanske extra aktuellt idag. 
Filmen är en schweiz- tibetansk produktion. Datum för filmvisningarna presenteras i slutet av 
sommaren, i augusti. Eventuellt ytterligare filmer kommer visas. Vi återkommer om detta.  

Vox Pacis hemsida: www.voxpacis.org 
Hemsidan är hela tiden under uppdatering. Vi är just i färd med att samla in foton, artiklar, 
rapporter, recensioner, intervjuer, trailers, youtubes klipp - ända från 2006 fram till och med 
idag, 2017. Material läggs in kontinuerligt av vår fina webansvariga Martina Croner. Planen 
är att hemsidan ska bli en slags ”dokumentations bank” där ska  man kunna finna material 
från många olika håll, och på så sätt följa det pionjärarbete som Vox gjort genom att verka i 
gränstrakten av: teater, musik, kyrka, kultur- religionsdialog, ett stort internationellt nätverk. 

Vox Pacis lilla mobila ensemble. 7 – 10 artister 
finns kvar, och kan uppstå vid behov. Vi har fått förfrågningar om gästspel från utlandet. 
Samtal pågår. Ännu inget klart. Planen är att mindre Vox teatrala fredskonsert fortsätter.  

Föreläsning/ar om kulturellt mångfaldsarbete utifrån de erfarenheter som gjorts med 
Vox Pacis framväxt och fortlöpande arbete. 
Föreläsare: Gunilla Nordlund, Vox Pacis grundare och konstnärliga ledare. Föreläsningarna 
kan beställas och bokas från hösten 2017 genom Sveriges Talare, www.sverigestalare.se 

RESUME.  Tankar som stimulerat och påverkat oss. 
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”Den som inte kan skapa måste förstöra” skrev den finlandssvenske hjärnforskaren Matti 
Bergström redan för 20 år sedan. Han utvecklade dessa tankegångar med att förklara att alla 
människor inom sig, på individ nivå, för en slags kamp, ett krig mellan vita och svarta krafter som går 
ända ner till cellnivå. Bergström menar att det i våra hjärnor ständigt pågår en strid mellan svarta och 
vita celler. Cellerna krigar med varandra. 
För att få tyst på den striden, måste människan utveckla, vad vi skulle kunna kalla, ett tredje rum. 
Frågan uppstår då: Hur gör man det? Jo, genom att utveckla sin kreativitet. Matti Bergström menar att 
kreativitetens inneboende kraft består av vår förmåga att kunna samspela och föra en dialog mellan 
svart och vitt. Den kreativa dialogen måste med nödvändighet (rent genetiskt) uppstå för att 
medvetandet ska kunna transformeras. Då först blir människan förmögen att finna och se nya 
möjligheter. Lyckas vi inte med det blir vi destruktiva och ”krigiska”, t.o.m. terrorister. Något liknande 
pratar även H.H Dalai Lama. Han menar att konsten stimulerar individen att förena och samspela med 
både en inre och yttre värld – vilket är förutsättningen för ett visionärt och empatiskt tänkande.  

Dylika tankegångar låg till grund för Vox Pacis framskapande för mer än drygt 10 år sedan. 
Jag menade redan då att det handlade om attitydförändring och att vi måste sluta att fixera oss på 
olikheter och motsättningar. Istället borde vi skapa ett forum där vi kunde undersöka hur fred kan 
gestaltas utan att bli mesig. Konsten som brobryggare mellan religioner och kulturer skulle vara Vox 
Pacis signum som väg till ett öppnare samhälle. Och Sigrid Kahle la då till att vi måste nå till 
religionernas urkunder där den gemensamma nämnaren är självkännedom. Förändringen måste börja 
med att man förändrar sig själv.  

10 år har gått. Det har runnit mycket vatten under broarna. Terrorn ökar och plågar oss dagligen 
Vadå, konst och kultur när världen brinner! Ändå tror jag att vi mer än någonsin måste försvara de 
humanistiska värdena och påverka makthavare till att förstå vikten av kulturella mötesplatser. Pengar 
till kultur och inte krig. Tänk så många möjligheter som skulle kunna uppstå och som skulle kunna 
påverka människor att bli inkluderande istället för att stå utanför. Vi befinner oss i en brytningstid där 
ett gammalt tänkande står mot ett nytt. Vissa kallar det ett paradigmskifte. Kan vi förnimma den 
möjligheten – då kan vi skapa en positiv förändring…men vad krävs av oss i den processen? 
  
       
     ÖNSKAN OM EN GLAD & KÄRLEKSFULL PÅSKHELG 

                   Vox Pacis  gm Gunilla 

Alla härlig medlemmar och sympatisörer: Så var det medlemsavgiften på 200 kronor 
för år 2017 att sättas in på Vox Pacis konto: 30 03 30 -8. Tacksamt tar vi emot även 
gåva/gåvor. 
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