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Hälsningar i adventstid
Det är en kall december, och ibland känns det som att det
blåser kalla vindar också kring våra frågor. Allvarlig
vanskötsel – om det nu alls kan kallas skötsel – av grisar
och minkar uppdagas, men trots upprepad dokumentation
blir det inga åtal. Läs gärna Jesús Alcalás artikel i Svenska Dagbladet, från den 1 december,
om
du
missade
den
(http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/fritt-fram-lata-grisarlida_5759137.svd). Andra händelser vittnar dock om en växande respekt hos människor för
livet i dess icke-mänskliga former och en vilja till omvändelse i livsstil, till exempel de
nyutgivna böcker och den vegofest som vi berättar om i detta brev.
Ny litteratur om människans ansvar i skapelsen
Två böcker har det senaste halvåret publicerats inom området ekoteologi. Först kom Per
Larssons Skapelsens frälsning. Från baksidestexten: ”Hur utformar kyrkan sin teologi, när de
ödesdigra hoten mot jordens ekosystem, den därmed ökande hungern i världen och
klimatkrisen sammantaget blivit samtidens största dilemma? Denna bok är en introduktion till
den allt aktuellare ekologiska teologin. Kyrkorna står idag särskilt inför tre stora utmaningar.
Den första gäller en kvalificerad bearbetning av ekoteologin och klimathotens realitet, den
intellektuella utmaningen. Den andra gäller kyrkans profetiska kallelse i denna apokalyptiska
tid. Den tredje gäller utformningen av en realistiskt försvarbar kristen livsstil som kunde bli en
förebild för det omgivande samhället.” Kanske någon vill beställa ett recensionsex från
förlaget, Artos & Norma, och skriva en recension för vårt nyhetsbrev?
Den andra boken heter En annan värld är möjlig! Teologi i klimatkrisens tid, av Magnus P.
Wåhlin. Den innehåller fakta om klimatkrisen, en presentation av ekoteologiska tankar, och
några bibelstudier. På slutet finns böner skrivna av författaren själv, samt femton konkreta tips
för församlingar som vill gå mot hållbarhet. (Tyvärr inget om vikten av att minska
köttkonsumtionen.) Han är i det teologiska främst inspirerad av Sallie McFague, amerikansk
teologiprofessor. I sin bok lyfter han fram att allt skapat har ett värde i sig, och att Gud har en
relation också till andra varelser än människor.
David Petander – en svensk Franciskus
I en bok om vandringsprästen David Petander (1875-1914) hittade vi detta stycke. (För lite
bakgrundsfakta om denne man, se t ex http://annikaspalde.blogspot.com/)
”Petander älskade naturen och hänvisade ofta till dess skönhet och prakt gentemot den
mänskliga konsten. På sina vandringar kunde han ibland peka på en barrskogsdunge och säga
till sin följeslagare: Se, så vackert och så verkligt! I naturen var allt äkta. Och där mötte han
livet, för vilket han i alla dess former hyste den djupaste vördnad och den varmaste medkänsla.
I Ånge skulle han en vinter rensa upp en källa med gott vatten som han förut funnit i en
närbelägen skog och iordningställt. Nu hade grodor tagit sin tillflykt dit, flera av dem följde
med upp när källan östes ren. Men de kunde ju inte nu under vintern uppehålla livet ovan
vattnet, och Petander ville icke avliva dem; han sade: ”De ha fått livet, må de få leva.” Och

grodorna fingo återvända till sitt vinterlogi, som lämnades ostört. – Skogens djur tydde sig
också till honom på ett säreget sätt. En av hans medvandrare har omtalat att det, under deras
vilostunder i skogarna, ej sällan hände att ekorrar och fåglar kommo dem helt nära, ja till och
med satte sig på deras axlar och händer. En gång uttryckte han sin förvåning över att djuren
betedde sig som om de voro tama. Petander såg detta blott som naturligt, och gav den enkla
förklaringen: ”Även djuren äro känsliga för kärleken”.
(David Petander: Hans liv och förkunnelse, Hulda Nygren, Sanningsröstens förlag, 1960)
Vegofest i Örebro
Lördagen den 16 april kl 10 till 18 blir det vegomässa, denna gång kallad vegofest, i Örebro.
Vildåsnan är anmäld och kommer att delta med bokbord. Kom gärna förbi om du är i
närheten! Tidigare arrangemang av detta slag som vi varit med på, åtminstone två mässor i
Stockholm och en i Malmö, har känts väldigt roliga och meningsfulla, vi har sålt en hel del
böcker och pratat med intresserade människor. På Vegofestens blogg står det fortfarande mest
om förra årets event, men förhoppningsvis uppdateras den snart: http://vegofesten.blogg.se/
Bokbord
Föreningen har allt som behövs för att ordna bokbord (utom just bord då…): böcker, foldrar,
rockknappar, banderoll. Just nu finns detta hos en av våra medlemmar i Stockholm. Kontakta
någon av oss i styrelsen om du vill låna materialet. Vill du bara ha foldrar, kontakta Annika.
Kristen djurrätt i media
De senaste månaderna har ämnet djuretik uppmärksammats flera gånger i kristna tidningar.
Den 18 augusti publicerade Dagen en debattartikel av Pelle Strindlund, med rubriken Djur är
inte bara människans resurs (http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=222141 – det var inte
Pelle som satte rubriken). Han hade också en insändare i tidningen Sändaren den 17
september, apropå KD’s valaffischer. (http://www.sandaren.se/sandaren2/debatt_o_analysappell/analys_appell/hyenan_en_broder-_minken_en_syster_0_14828.news.aspx).
Tro & Liv – Tidskrift för kristen tro och förkunnelse – har i senaste numret, som kom i
november, en lång artikel av Annika Spalde och Pelle Strindlund: ”Kärleken är vägen framför
alla andra” (finns ej på nätet). Artikeln är ett bearbetat kapitel ur en – ännu – opublicerad bok.
Glöm inte att förnya ditt medlemskap för 2011!
Titt som tätt kommer det nya medlemmar till vår förening, vilket känns väldigt roligt. Det är
dock en hel del ”gamla” medlemmar som har missat att betala för i år. Passa på att nu med en
gång förnya ditt medlemskap för nästa år! Liksom tidigare är årsavgiften futtiga 50 kr.
Postgironumret är 220923-7. Ange namn, adress, e-postadress samt att det gäller medlemskap.
Till sist, allt gott till er alla, och en välsignad julhelg!
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