Vildåsnans nyhetsbrev
April 2012
Hej Vildåsnor!
En glad påsk vill vi börja med att önska er alla! I dessa
påsktider tänker jag särskilt på de många hönor som
sitter inspärrade i svenska hönserier och tvingas
värpa ägg till det äggfrosseri påsken är för många. I
kyrkan används ofta ägget som en metafor för något
som går från död till liv. Svenska kyrkans ärkebiskop skriver om detta på Svt debatt
(http://debatt.svt.se/2012/04/06/pasken-ar-en-dramatisk-hogtid/) ” Påskägg, förstås,
med godis, sade jag, och de är undervisning. Det är ju en gammal kristen symbol. Det
slutna, till synes livlösa öppnas.” skriver Wejryd. Men sällan, inte heller av ärkebiskopen,
nämns att äggindustrin innebär lidande och död för oräkneliga individer särskilt under
påsk, men under årets alla dagar.
Årsmöte och panelsamtal
Den 3 mars var det årsmöte för Vildåsnan. Det hölls detta år i Lund. Två nya
styrelsemedlemmar valdes in. Ellen Skånberg från Stockholm är student och aktiv i
(bland annat) Svenska Kyrkans Unga och Anna Jagell, från Göteborg är präst i Svenska
kyrkan. Hela styrelsen med kontaktinformation finner ni längst ner i detta nyhetsbrev.
Samma dag som årsmötet arrangerades ett panelsamtal med rubriken ”Lejon, lamm och
vildåsnor – vilken är djurens roll i trons värld?” på Domkyrkoforum i Lund. Panelen
bestod av Elisabeth Gerle, professor i etik, Blazenka Scheuer, universitetslektor i Gamla
testamentets exegetik, Maria Küchen, poet och författare samt Annika Spalde, diakon
och författare. Moderator var undertecknad. Hela samtalet finns i video på första sidan
på www.vildasnan.se
Reflektion av Ellen Skånberg, ny styrelseledamot i Vildåsnan
”Om du ska vara konsekvent ska du vara vegan och inte bara vegetarian” sa prästen till
mig i början av 2000-talet när vi pratade om djurrättsfrågor ur ett teologiskt perspektiv.
Nu har jag blivit det. I ungdomsgruppen hade vi många fina samtal med prästen som
gärna utmanade våra tankar. Då var jag den enda som tyckte att djurens roll i skapelsen
var särskilt relevant i kyrkan. Idag känner jag tre präster som äter helt veganskt under
fastan fram till påsk.
Jag tror att även kyrkan har lätt för att falla ner i den bekväma strömmen och bara flyta
med oftare än vad jag kan tycka passar den som fått ett uppdrag av Gud att sköta om
skapelsen. Samtidigt tror jag att perspektiv och värderingar förändras med tiden i
relation till ökande kunskap och medvetenhet. Den Gud jag känner älskar sin skapelse
och vill fred i alla relationer. När vi handlar för att främja livet utmanar vi omgivningen
till att göra detsamma.
Media om djurrätt och kyrka

Nyligen svarade Camilla Björkbom, ordförande i Djurens Rätt, på ett debattinlägg om
Halal-slakt,
jakt
och
djurs
lidande.
Det
finns
här:
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/plagsam-dod-djuren
Annika Spalde, ordförande i Vildåsnan, har blivit återkommande bloggare på
Teologifestivalen. I ett blogginlägg reflekterar hon kring ett herdabrev från biskop Per
Eckerdal i Göteborg:
http://blogg.svenskakyrkan.se/teologifestivalen/2012/03/29/kampen-mot-alltdestruktivt/ Tipsa gärna Annika om ämnen att ta upp på bloggen!
Jonas Norberg, medlem i Vildåsnan, har skrivit ett blogginlägg med rubriken ”Jesus och
köttlobbyn” som handlar om Jesu tempelutrensning och hans motstånd mot
offerkulturen: http://www.djuretik.nu/?p=642
allt gott,
Martin Smedjeback
för Styrelsen
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