Tredje uppgiften (populära föreläsningar och folkbildning, föresläsningar
inom prästfortbildning och liknande)
Jag började hålla populära föreläsnngar i början av 1990-talet. Under flera år förde jag noggrann lista över mina
populära föreläsningar men släppte det under några år. Här är alltså inte en lista över allt under alla år, utan en
lista med visst urval 1997-2006, samt exempel från perioden 2007-2013. Från hösten 2013 är det fullständigt.
Utöver detta som förtecknas nedan har jag varit med på seminarier med föreläsningar eller som deltagare i
panelsamtal på "Kvinnor kan" 1994, 1996,1998 och 2000 samt att jag talat om bibelsynsfrågor och kristologi i
Robert Aschbergs TV-show. Under perioden hösten 2006- mars 2012 (min tid på Svenska kyrkans
forskningsenhet) höll jag vid flera tillfällen föreläsning om bibelsyn och bibeltolkning på Svenska kyrkans
grundkurs i Stockholms stift samt om ”Kyrka, kön, teologi” på prästforttbildning i Linköpings stift
Onsdag 25 september 2013, ”Teologi och jämställdhet: hur berikar och utamanar de varandra ?”
Föreläsning på kontraktskonvent i Åtvidaberg, Linköpings stift
Tisdag 17 september 2013 ”Feministisk syn på skuld, försoning och förlåtelse”. Föreläsning på kursen ”Skuld,
försoning och förlåtelse i rabvbinsk judendom och kristendom” på Fjellstedtska, Uppsala.
Onsdag 22 maj 2013 ”Kvinnor, män och sex i Antiken” föredrag och samtal vid församlingsafton i Bredaryd,
Växjö stift, arrangörer: Bredaryds kyrkliga samfällighet (församlingen i Bredaryd)
Tisdag 7 maj 2013 ”Kvinnor i den tidiga kristendomen”, föredrag i Vaksala församlingshem, Uppsala, i
föreläsningsserien ”Angeläget”, arrangörer: Vaksala församling (Svenska kyrkan), Förbunder Kristen humanism,
Sensus
Onsdag 13 mars 2013 ”Barnen i Bibeln”, föredrag vid personalfortbildningsdagar i Göteborgs stift
16 september 2012 ”Kyrkans jämställdhet” vid Inspirationshelg för Kvinnor i Svenska kyrkan 15-16 september
2012 ”Tro och feminism i ord och handling” på Vårsta.
11 april 2012” Stockholmsbiskoparna Manfred Björkquist, Ingmar Ström och Krister Stendahls bibelsyn och
exegetiska anknytning ” Föredrag på Stiftshistoriskt symposium i Stockholms stift
1 april 2012 ”Kvinnors situation i Svenska kyrkan” vid konferens för KviSK och Kvinnor för Mission
26 januari 2012 ”Att tolka den heliga skrift”, vid församlingskväll i Markuskyrkan, Norrtälje
17 juni 2011 Föreläste på Norska kyrkans firande av 50år med prästvigda kvinnor i juni 2011 kring frågorna:
” Den teologiske og eksegetiske debatten om kvinners prestetjeneste. Hva handlet den om? Betyr den noe nå?
Hva skjedde med argumentene?”
8 februari 2011 Föreläst om apokalyptiska texter på församlingsafton i Kista församling
19 jan 2011”Apokalyptiska texter – möjliga eller omöjliga?”, föreläsning på prästfortbildning i Skara stift
29 nov 2010”Finns det en teologi för förändring” på konferens ordnad av Ingerlise Olsen och SvKys
arbetsgivarorganisation ”Framtid-förändring-genus” på Kyrkans hus, Uppsala
8 augusti 2009 ”Den heliga skrift eller den heliga människan” på KHS sommarmöte
2 mars 2009 föreläsning för prästvigda kvinnor i Linköpings stift relaterat till min artikel ”Oberoende av
tidsbestämda….” (om exegeter och ämbetsdebatten)
22 februari 2009 medverkat i interreligiös panel med temat: ”Makten över skriften – hur förhåller vi oss till
’fundamentalism’ inom kristen, judisk och muslimsk tolkning?” i Storkyrkans församlingslokaler, Stockholm
23 januari 2009 föredrag i Nyköping relaterat till min artikel ”Oberoende av tidsbestämda….” (om exegeter
och ämbetsdebatten)
20 jan 2009 "Texttolkarens uppgift och ansvar, tolkning och etik" föredrag på samling för präster och pastorer i
Bromma – Västerled om bibeltolkning och ansvarsfrågor
26 okt 2008 ”Bibeln och bibelargumenten i debatten om prästvigning av kvinnor i Svenska kyrkan.”
Föredrag i Nora församling
23 jan 2008 Föredrag om dagens exegetik för prästerna i Härnösands stift

27 okt 2007 ”Hopp i Bibeln” Föredrag på kyrkvärdsdag i Linköpings stift samt seminarium kring några
bibeltexter. Plats: Åtvidaberg
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27 april 2006 Utbildningsdag om feministisk teologi för diakonstudenter på Bräcke, Göteborgs stift
8 mars 2006 Genomförde en dag om kyrka och jämställdhetsfrågor för anställda och förtroendevalda i Lunds
stift tillsammans med Jaime Aleite, som arbetar på JÄMO med Svenska Kyrkan. Vi planerade dagen
tillsammans, så att JA gav JÄMOinformation om bland annat regelverk och rättigheter, och jag gav en del
grundläggande om feministisk teologi, men också reflektion kring hur jämställdhetsarbetet kan förankras
teologiskt.
7 februari och 21 mars 2006 "Lukas - det ambivalenta evangeliet" Föreläsning på prästfortbildning (om
Lukasevangeliet) för präster i Skara stift
12 december 2005 Höll en av två inledningar på Teologiska föreningen under temat "Teologisk feminism och
postmodernitet" - talade framförallt om exegetik
11 nov 2005 "Inte i det som var utan i det som blir - om möjligheten för en feminist att finna uppbyggelse genom
bibelläsning" Paper vid konferensen "Exegetikens teologiska relevans: Hur gör exegeter teologi?", på Teologiska
Högskolan i Stockholm
17 okt 2005 "Texttolkning och etik-kan litteraturvetenskapen bidra till den exegetiska forskningen?" Paper i
panelen "Texttolkning och genusperspektiv" vid Svenska Kyrkans Forskardagar i Uppsala
29 april 2005 "Metoder för att tolka Bibeln" Föreläsning vid forskningskonferensen "Finns det en sanning? En
dag om bibeltolkning" på Graninge Stiftsgård
28 april 2005 Föreläsning om inklusivt språk i gudstjänst och översättning vid kontraktsdag i Vikingstad,
Linköpings stift
11 april 2005 "Exegetiken och kvinnokampen - möjligheter och grusade förhoppningar"
Öppen föreläsning på Ersta Sköndal Högskola med anknytning till art "Historical-Critical Approaches and the
Emancipation of Women - Unfullfilled Promises and Remaining Possibilities" (se publikationslista).
10 februari 2005 "När den Andra blir subjekt. Om feministiskt arbete med Bibeln som historiskt dokument och
teologisk auktoritet." Offentlig föreläsning på Göteborgs universitet arrangerad av Institutionen för
religionsvetenskap.
8 februari 2005 Föreläsning om aktuell exegetik på prästfortbildning i Linköpings stift
9 december 2004 Föredrag om våld mot kvinnor ur ett samtidsorienterat teologiskt perspektiv vid
"Luciasymposium" om mäns våld mot kvinnor på Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum, Lidingö
2 mars 2004 "Apokalypsens ryttare rider igen? - efter 11 september 2001" Öppen föreläsning på Ersta Sköndal
Högskola
24 november 2003 Föredrag om historisk kontext för Pauli kvinnotexter för Svenska Kyrkans grundkurs,
Ansgarsliden, Sigtuna
20 november 2003
Höll ett (av tre) inledande 15-minuters anföranden vid seminariet "Är kärleken fri?
Individens frihet - religionens makt" i Riksdagshuset, 2-kammarssalen. Seminariets övergripande tematik var
hedersrelaterat våld mot kvinnor och de stora världsreligionernas relation till detta. I mitt anförande gav jag
historiska perspektiv på kvinnounderordning och kvinnoemancipation ur västerländskt, kristet perspektiv.
Arrangörer bl.a Frivilligorganisationernas Fond för Mänskliga Rättigheter, Amnesty, Nätverket mot våld i
hederns namn.
14 november 2003 Föredrag om den historiska kontexten för nytestamentliga texter om (mot!) samkönade
sexuella relationer på höstmöte (rikstäckande) för "Kvinnor i Svenska Kyrkan". Mötet hölls i Östersund.
12 november 2003 Föredrag om bibelsynsfrågor på Svenska Kyrkans grundkurs i Stockholms stift
4 oktober 2003 Allmänt föredrag om feministisk teologi och feministiska perspektiv på Bibeln i Salems
församling, södra Storstockholm.
29 september 2003 Presenterade LWF-dokumentet "Kyrkornas 'Nej'…." (se ovan) för studiecirkel inom
"Kvinnor i Svenska Kyrkan" i Borlänge
8 september 2003 I stort sett samma sak som 6 november 2002, samma plats och arrangörer
1 april 2003 Allmänt föredrag om feministisk teologi i Allhelgonakyrkan, Stockholm
12-13 och 26-27 februari2003 Prästfortbildning i Härnösands stift om bibelsynsfrågor samt den nya Svenska
Evangelieboken.
19 januari 2003 "Kan man vara kristen utan att vara feminist?" Föredrag för tjejgrupp i Vantörs församling,
Stockholm.

6 november 2002 "Den man älskar agar man?" Om sambanden mellan kristen teologi och sexualiserat våld på
dag om mäns våld mot kvinnor arrangerad av Hela Människan i Stockholms län och Operation Kvinnofrid,
Stockholms län. Plats: Immanuelskyrkan, Stockholm.
29 oktober 2002 Kväll med föredrag om bibelsynsfrågor i Ekerö församling, Stockholms stift
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15-17 augusti 2002 Deltog i konferens om feministisk gudstjänstförnyelse (med i arrangörsgruppen) och hade ett
seminarium om bibeltexter
13 april 2002 Talade om kvinnojourens arbete och om sambanden kristen teologi - sexualiserat våld på
kvinnofrukost i Missionskyrkan, Uppsala.
18 oktober 2001 "Kyrkan och sexualiteten", Pusterviksteatern, Göteborg. Föreläsning och samtal efter visning av
pjäsen "Blott en dag…" Föreläsningen var del av en serie med teater, föreläsningar och seminarier på
Pusterviksteatern om religiösa ämnen. Just denna kväll samarrangemang med Folkuniversitetet
18 april 2001 Föreläsning om grundläggande feministisk teologi vid församlingsafton i Bro, Uppsala stift.
10 mars 2001 Deltog i paneldebatt med bl.a Eva Moberg om bibelsynsfrågor i Z-salen, ABF-huset, Stockholm.
Arrangörer: Tealogerna.
16 oktober 2000 Föreläsning i Jönköping om feministteologiska aspekter på mäns våld mot kvinnor..
Föreläsning inom ramen för en etablerad offentlig föreläsningsverksamhet kallad "Teologiskt forum".
9 mars 2000 "Framtid för befriade kvinnor eller framtid befriad från kvinnor?" Föreläsning vid konferensen
"Förtryckets och befrielsens texter. En konferens om feministisk bibelläsning", på THS
5 mars 2000 "Svåra texter" Föreläsning och samtal för prästvigda kvinnor i Växjö stift, i Växjö
2 mars 2000 "Mångfald i urkyrkan" Offentlig föreläsning i föreläsningsserie orsakad av nya bibelöversättningen,
Gustavianum, Uppsala
26 november 1999 "Det ständiga översättandet av Bibeln" Tal vid invigning av utställning på Gustavianum,
Uppsala, med anledning av den nya bibelöversättningen.
5 oktober 1999 "Manligt och kvinnligt i Bibeln och kristen teologi" Offentligt föredrag i Piteå, arrangerat av
SKS.
27 november 1998 i Göteborg: ”Man och kvinna sida vid sida. Teologi för framtiden”
Föredrag vid konferensen ”Sida vid sida eller över och under. Forskning om man och kvinna i det svenska
samhället och kyrkan”. Arrangörer: Folkuniversitetet (Kursverksamheten vid Göteborgs universitet) och Svenska
Kyrkans forskningssekretariat.
10 november 1998 i Göteborg: "Kan vi tro på Gud Fader?" Föredrag vid forskarlunch. Samma dag fast på
kvällen föredrag och samtal vid caféverksamhet "Den grekiska grammatiken eller kvinnorna?" Båda dessa
arrangerade av Kyrkan i Högskolan.
29 oktober 1997: Medverkat som utfrågad expert (om feministisk bibeltolkning och exegetik) vid Svenska
Kyrkans hearing om "gender-frågor" och kristen teologi/kyrklig praktik
8-9 oktober 1997: medverkat vid prästmöte i Lule stift med föreläsning om bland annat bibelsynsfrågor
16-17 september 1997: medverkat vid prästfortbildning i Härnösands stift
6 mars 1997 "Förtrycker Bibeln kvinnor?" Föredrag i Gustaf Vasa kyrka, Stockholm
15 februari 1997 "Jesus-mannen" Föredrag vid temadag om Jesus på S:ta Katarinastiftelsen, Stockholm
25 januari 1997 "Bibelsyn för vår tid" Föredrag vid församlingsafton i Bromma församling, Stockholm
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