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Vox Pacis har oväntat blivit nominerad till The Global Pluralism Award, 2019.  
Global har sitt säte i Kanada, de stöder organisationer och personer som arbetar med 
mångfald och kultur. Juryn består av ett gäng internationellt högt uppsatta personer från 
världens många hörn, religioner och kulturer. Gissa om vi blev förvånade! Och glada. Det finns 
alltså en organisation på vår planet som arbetar med att finna högkvalificerade mångfalds 
projekt och som dessutom belönas om man finner nåd inför deras ögon. Vi som inte ens visste 
att de fanns! Hur har de hittat fram till Vox Pacis? Jo, fick vi veta: Anna Lindhs Foundation i 
Alexandria, Egypten hade gjort dem uppmärksammade på oss. Anna Lindhs Foundation 
(ALF) var den första stora internationella organisation som kom att stödja oss med en 
anseenlig summa pengar, 2007. Utan vår vetskap har de tydligen fortsatt att följa oss. Kul! 
Pristagaren tillkännages i november 2018. 

N Y H E T S B R E V 
                           
              maj  2018 

Sommaren är på väg att slå ut i full blom samtidigt som vi närmar oss slutet på Vox Pacis 
verksamhetsår. Årsmötet står åter vid dörren. 15 maj, kl. 18.00. Konstnärshem. Välkomna!   
Vi knyter nu ihop säcken, ser bakåt och framåt.  
 
Ungdomskonserten LIV om mänskliga rättigheter genomfördes i mars i samarbete med Adolf 
Fredriks musikklasser. Någonting förunderligt hände när texten sjöngs av så många unga röster 
(180) tillsammans med några av Vox solister. Även musiken kom att påverkas av 
mångfaldsröster och Jonas Dominiques komposition. En ny ljudklang föddes ur unga 
människors hjärtan. Deras röster och fågelsång spreds över kyrkorummet. En härlig upplevelse 
som gav mersmak. Möten mellan generationer och kulturer. Är det inte det som mer än nått 
annat, behövs idag!  

Liv-konserten i Adolf Fredriks kyrka. Foto: Martin Skoog 
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Detta planeras framöver: 
Hösten 2018 
Loppis och måleri. Loppis i månadsskiftet augusti – september i samarbete med öppen 
målarverkstad och musik i Konstnärshems vackra trädgård. Fika, vin, musik och mingel under 
en lördagseftermiddag i början av september. 
 
Föreläsning om gudsbilder i modern litteratur – från Astrid Lindgren till Amos Oz.  
Vi har glädjen att åter välkomna prästen Ulf Lindgren från Domkyrkoförsamlingen som 
föreläsare kring ämnet: gudsbilder i modern litteratur: är Gud närvarande eller frånvarande, 
aktiv eller passiv. Från Astrid Lindgren till Amos Oz.  Ulf väljer ut 3 böcker som vi samtalar 
kring. På vilket sätt och hur kan litteraturen hjälpa till med att transformera oss från ett gammalt 
uttjänt mönster till ett nytt medvetande? Föreläsningen planeras till början av november.   
 
Filmvisning. Beza/Löftet. En viktig och bra dokumentär om hur muslimerna skyddade judarna 
under hela 2:a världskriget. Kaj Engelhardt m.fl. introducerar filmen och berättar lite om 
bakgrunden. Och vad som då hände i Albanien 
 
Den tänkta föreläsningen med Carl-Göran Ekerwald om hans nya bok Rumi flyttas framåt. 
 
Vi återkommer med exakta tider, datum, platser -  och fördjupad information gällande de olika 
programpunkterna.  
 
 

Missa inte den spännande föreläsningen ”Sann mot sig själv – öppen mot andra” med 
Helene Egnell från Centrum för religionsdialog. 
 
 Tid & Plats: 15 maj kl 18.00 på Konstnärshem, Brännkyrkagatan 19A.  
 
De sista 12 – 15 åren har mycket vatten runnit under broarna när det gäller dialog, kultur och 
religions -möten. Ungefär samtidigt med Vox Pacis 2006, grundades också Centrum för 
Religionsdialog, Guds Hus, Tillsammans för Sverige, och många andra aktörer utan att vi då 
kände till varandra. Idag möts vi i olika konstellationer. Vox är dock den enda som arbetar 
fokuserat med mångfalds kultur och dialog. 
 
Ett intensivt gräsrots arbetet har pågått under många år och på många plan. Vad är 
målsättningen, visionen, strävan i allt detta arbete? Går vi mot samma mål, kan vi utvecklas 
och ta nya steg mot en mer jämlik värld! Är vi alla barn av samma jord, eller…? 
Tillsammans med Helene Egnell får vi denna kväll, möjlighet att förstå något mer av det arbete 
som just nu pågår runt om och på många olika håll.  
 
Föreläsningen är öppen för alla. Entré 50 kronor. Fika och vin till självkostnadspris, vid fint 
väder i den vackra trädgården. Kvällen avrundas med Vox Pacis årsmöte för betalande 
medlemmar. Varmt välkomna! 
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ÖNSKAN OM EN TREVLIG SOMMAR! 

Kära medlemmar och vänner, välkomna till Vox Pacis föreläsning och Årsmöte den 15 maj. 
Ert engagemang och intresse är viktigt. Ni som glömt att betala årsavgiften har ännu möjlighet att 
göra det genom att sätta in 200 kronor eller 350 kronor för två familjemedlemmar på samma adress. 
På Vox Pacis PG: 30 03 30 -8. Skriv medlemsavgift och ditt namn tydligt.  


