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Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid.

PREDIKA ÄR VÄL
INGEN KONST
– ELLER?

Söndagen den 10 mars är det dags för Gemensam Framtids
första bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildning.
Ett långt namn för en viktig sak. Vi behöver satsa så de får
den utbildning de förtjänar.
Ge din gåva i gudstjänsten eller på pg 90 03 28–6

LÄS MER PÅ

GEMENSAMFRAMTID.SE

Gemensam Framtid – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen
adress: Box 14038, 167 14 Bromma | telefon: 08-580 031 00 | e- post: info@gemensamframtid.se
webb: www.gemensamframtid.se | www.facebook.com/GemensamFramtid
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Bön- och offerdag
för pastors- och
diakonutbildningen
När vi den 10 mars särskilt tänker på våra
blivande diakoner och pastorer är det en viktig
satsning inför framtiden. De som nu är under
utbildning kan vara i tjänst i våra församlingar
ända in på 2050-talet. Kanske kommer någon
av de som idag förbereder sig i studier vara
pastor eller diakon i just din församling. Det
är nu vi kan satsa för att få bra medarbetare i
framtiden.
Det är alltså viktigt att varje församling
aktualiserar bön- och offerdagen den 10 mars
eller någon närliggande söndag. I det här utskicket finns dels en affisch som vi hoppas att
ni kan sätta upp, dels ett bönebrev som ni kan
använda i gudstjänstens förbönsmoment. På
www.gemensamframtid.se och www.BliPastor.
nu finns ännu mer information, material, vittnesbörd och tips.
I gudstjänsten kan det också vara lämpligt
att lyfta kallelsefrågorna. Är det någon i församlingen som behöver se möjligheten att själv
kunna bli medarbetare? Den 15-16 mars är det
Kallelsedagar i Bromma. Se mer på www.
kallelsedagar.se.

Berätta tro
Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013

Karlstad, 9–12 maj 2013
gemensamframtid.se

Förhandlingar och dagprogram äger rum i
konferenscentret Karlstad CCC. Gudstjänsterna hålls i Löfbergs Lila Arena.
Bibelberättande är temat för seminarierna
som Gemensam Framtids tre kyrkoledare
Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle
Alkholm inleder torsdagen 9:e maj. Under
fredag och lördag bjuds på ett 30-tal seminarier med olika berättelser. Vi kommer också ha
lunchseminarier under lunchens andra timma.

Berätta tro

Kyrkokonferensen 9-12 maj 2013, Karlstad
Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013
hålls i Karlstad under Kristi himmelsfärdshelgen 9-12 maj. Genom konferensens tema
Berätta tro, vi vill knyta an till den berättartradition som finns i Värmland. När vi delar
våra berättelser lära vi känna varandra och ger
vi plats åt bibelberättelser kan vi lära känna
Gud. Berättartemat genomsyrar seminarier,
gudstjänster och kvällsprogram. Parallellt med
kyrkokonferensen pågår en barnkonferens med
sång, dans och berättande för barn.

Konsert – på lördagskväll med Samuel
Ljungblahd och en stor gospelkör.
Berättarcafé – om de stora Värmlänska författarna; Selma, Fröding, Tunström
Samtal vid brunnen – med Gemensam
Framtidsevangelister och Esbjörn Hagberg
Musik – Brass, Jazz med Anders Wihk,
Torbjörn och Alicia Strand
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Deltagaravgiften är 1100 kr vid anmälan före 8
april och därefter 1300 kr. Avgiften motsvarar
den faktiska kostnaden eftersom konferensen
inte får gå med förlust. Därför finns inte heller
några subventionerade prisalternativ. Men nytt
för i år är möjligheten att ge lite extra för att
underlätta för någon annan som har svårt att
betala. Förhoppningen är att bygga upp en fond
där det ska bli möjligt att söka stöd bidrag för
konferenskostnader.

också erbjuda arbetsträning för personer som
av olika anledningar varit utan arbete en längre
tid. Målet är att ge deltagaren en meningsfull
sysselsättning, erfarenheter med referenser som
kan leda till nytt arbete.
– Bland flera utmaningar som det nya trossamfundet står inför finns kyrkans relevans
och samhälls-närvaro utanför kyrkväggarna,
säger biträdande kyrkoledare Olle Alkholm.
Överenskommelsen med Erikshjälpen är spännande och kan få stor lokal påverkan i linje
med de ambitioner kyrkan har för såväl sitt
nationella som internationella uppdrag men
också utifrån kyrkans miljö- och hållbarhetsperspektiv.
Tomas Bjöersdorff, som är verkställande chef
i Erikshjälpen Second Hand Butiker, förklarar
att över-enskommelsen är naturlig då båda
organisationerna delar värdegrunden och kampen för mänskliga rättigheter, mot fattigdom
och social utsatthet.
– Med gemensamma krafter kan vi bli en viktig röst i samhället som gör skillnad. Dessutom
erbjuder en second hand-butik en stimulerande
miljö för församlingsmedlemmar, säger Tomas
Bjöersdorff.

Hotell kan bokas med följande koder
Scandichotellen: BGEM090513
Övriga hotel: Gemensam framtid
Anmälan kommer kunna göras på www.
gemensamframtid.se och är planerad att öppna
1 mars.
Vid frågor kontakta samordnare
Mikael Karlsson, mikael.karlsson@
gemensamframtid.se

Gemensam Framtid
och Erikshjälpen träffar
överenskommelse om
samverkan
Ett nationellt ramavtal har upprättats mellan
Gemensam Framtid och Erikshjälpen Second
Hand Butiker. Gemensam Framtids mål är att
utveckla det lokala samfundsengagemanget
som gör kyrkan mer angelägen för människor
och dess samhällsroll tydligare.
Överenskommelsen avser samarbete av drift
av second hand-butiker där lokala GF-församlingar tar aktiv del i verksamheten och där den
ideella föreningen Erikshjälpen Second Hand
Butiker bidrar med resurser, kunskap och erkänt butikskoncept.
Överskott från butiker kommer med lokalt
samförstånd att fördelas och finansiera den
lokala för-samlingens och Erikshjälpens arbete
för socialt och humanitärt bistånd, såväl lokalt
som internatio-nellt. Den lokala butiken kan
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Tillsammans i bön

Svenska kyrkan och Gemensam Framtid.
Konferensen kommer framför allt att beröra
frågor runt skuld, ansvar och försoning. En
gudstjänst med samiska inslag kommer att
ingå i programmet.
Vi inbjuder alla intresserade, från olika bakgrund och sammanhang att delta. Konferensen är tänkt som en plats där vi kan fortsätta
utveckla tankar om urfolksteologi, och särskilt
samisk teologi. I samtalet kan alla delta och
bidra!
I konferensen medverkar bland annat KjellÅke Nordquist (THS), Birgitta Simma (samisk
stiftsadjunkt i Luleå stift), Erik-Oscar Oscarson
(präst och sametingsledamot och forskare),
Andrus Kask (metodistpastor från Estland som
arbetar med Chantierna i Sibirien) och Gerard
Willemsen (samepastor och urfolksarbete i
Gemensam Framtid). Någon fler medverkande
tillkommer. Varmt välkomna!

Bifogat med med nyhetsbrevet finns Gemensam Framtids förbönskalender för andra kvartalet 2013. Normalt finns två förbönsämnen för
varje söndag. Välkommen att delta i förbön för
vårt gemensamma uppdrag.

Ta chansen och bli en
Kyrka för Fairtrade under
2013!
Nu finns chansen att uppmärksamma och
stärka din församlings arbete för en rättvisare
värld. Kyrka för Fairtrade är ett samarbete
mellan Sveriges kristna råd och föreningen
Fairtrade. Genom att välja Fairtrademärkta
produkter bidrar vi till att odlare och anställda
i utvecklingsländer får förbättrade arbets- och
levnadsvillkor.
Femton av Gemensam Framtids församlingar är diplomerade som Kyrka för Fairtrade. Helsingborgs missionsförsamling är den
senaste, vilken blir nästa? Ta chansen och bli en
Kyrka för Fairtrade under 2013.
För mer information:
www. kyrkaforfairtrade.org

Program
16 april
13.00 Välkomstord och inledning
13.30–17.30 Föreläsningar och samtal, inkl
fikapaus
17.30 Middag
19.00 Kvällsprogram med bl.a. samisk-svensk
andakt

Konferens om samisk
och urfolksteologi

17 april
9.00 – 12.00 Föreläsningar och samtal
12.00 Lunch
13.00 Föreläsning och avslutande samtal
15.00 Slut

År 2008 hölls för första gången en konferens
om urfolksteologi vid Teologiska högskolan
Stockholm (THS). Syftet var att stimulera
utvecklandet av teologi utifrån olika urfolks
förhållanden. Alla urfolk är olika och unika,
men det finns likheter och igenkänningspunkter – inte minst utifrån deras situation i förhållandet till majoritetsbefolkningen.
Konferensen 2008 hade deltagare från
Sverige, Norge och Kanada. Deltagarna representerade en ekumenisk bredd. Nu inbjuder
vi till den andra konferensen, den 16-17 april
2012 återigen vid THS. Den arrangeras tillsammans med Johannelunds Teologiska Högskola,

Datum:
16-17 april 2012
Plats:
Teologiska högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma, T-bana Brommaplan.
Arrangörer:
Teologiska högskolan Stockholm, Johannelunds Teologiska Högskola, Gemensam
Framtid, Svenska kyrkan
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Anmälan:
före 15 mars 250 kr, därefter 350 kr. Fika och
lunch den 17 april ingår. E-post: sophia.tonneman@ths.se.
Betala till bankgiro 5838-7184 eller plusgiro
70 94 99-8. Ange ”Konferens 16-17 apr”. Anmälan är giltig när inbetalning har kommit in.
Information: Gerard Willemsen, GF kansliet,
gerard.willemsen@gemensamframtid.se, 08580 031 85

Medverkan från arbetsgruppen för diakonins
månad. Marie Lindholm och Inga Johansson
med flera. Diakonins månad är ett samarbete
mellan kyrkor och materialet kommer att
skickas ut till medarbetare i Gemensam framtid! Varmt välkomna på release!
Program för dagen finns på www.skr.org
Mer information: Marie Lindholm, marie.
lindholm@gemensamframtid.se
Kyrkornas nya klimatskrift

”Värna den jord
som Gud älskar”

Release av
inspirationsmaterial för
Diakonins månad 2013

Den 11 februari var det release av kyrkornas
gemensamma klimatskrift, Värna den jord
Gud älskar. Gemensam Framtid finns med i
Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp Klimat och
hållbar utveckling. Klimatskriften ”Värna den
jord som Gud älskar” har tagits fram av
arbetsgruppen. Använd den gärna i församlingar som underlag för samtal kring de här
frågorna. Beställ den på www.skr.org

Onsdag 20 mars, 9.30-13.00 inklusive lunch.
Söderkåren, Hornsgatan 98, Stockholm, TZinkensdamm.
Inom ramen för Diakonins månad ger Sveriges Kristna Råd varje år ut ett inspirationsmaterial som rör socialt och diakonalt arbete. Det
vänder sig till medarbetare i kyrkor, samfund
och organisationer.
I år, handlar materialet om Hållbart liv –
Trovärdigt församlingsbyggande. I materialet
finns goda exempel från våra församlingar,
fördjupningstexter, idéer till gudstjänster och
andakter.

Upprop

Uppmärksamma och
be för klimatfrågorna
under fastetiden
I ett ekumeniskt upprop från kyrkoledarna
inom SKR uppmanas vi, kyrkornas folk, att
särskilt uppmärksamma och be för klimatfrågorna under fastetiden.

Medverkande
Sofia Camnerin, bitr kyrkoledare i GF:
Diakoni – trovärdigt församlingsbyggande
Cecilia Melder, religionspsykolog:
Vilsenheten som en folksjukdom

Bön
Himmelens och jordens Gud, sänd din Ande
över oss som tar emot Livets bröd och Välsignelsens bägare. Hjälp oss att vara Kristi Kropp i
världen. Ge oss blick för hela skapelsen och gör
våra hjärtan brinnande av omsorg om allt som
lever.
Bön ur ”Värna den jord Gud älskar”.

Gabriella Westman, Mälarökyrkan:
Kyrkornas Second Hand
Clary Nilsson, diakon Västerleds församling:
Arbete med ungdom/skola i samband med
suicid
Ann Westblom, pastor och lärare, Kyrkan
vid Brommaplan: Skapa gott liv
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Inbjudan till nätverksdag
för flykting- och
integrationsfrågor

 Målgrupp för utbildningen är pastorer, präster, diakoner och volontärer med uppdraget i
sina församlingar att arbeta med själavård och
besökstjänst.
 Anmälan senast 13 april.
 Mer information: Konsulent för andlig vård
inom hälso- och sjukvården. Sveriges Frikyrkosamråd.gunnel.andreasson@skr.org,
08-453 68 33

Den 11-12 april blir det för fjärde året i rad ekumeniskt nätverksmöte för flykting- och integrationsfrågor på Svenska kyrkans kyrkokansli,
Sysslomansgatan, 4 Uppsala. Dagarna är öppna
för alla intresserade.
Torsdag den 11 april ligger fokus på barn
i flyktingsituationer. Fredag 12 april läggs
tonvikten på integrationsfrågor, arbete mot
främlingsfientlighet och rasism, kyrkornas roll
i relation till den nya etableringspolitiken med
mera. Dagarna är kostnadsfria och lunch ingår
i programmet. Du är välkommen en eller båda
dagarna. Resa och boende ordnar och bekostar
var och en. Anmälan senast den 4 april!
Program och anmälan: http://www.skr.org/
kalender/natverksdagar-for-flykting-och-integrationsfragor/
Gemensam Framtids representant i SKRs
migrationsarbetsgrupp är krister.gunnarsson@
gemensamframtid.se
För frågor om dagarna kontakta Kristina
Hellqvist, Svenska kyrkans handläggare för
flykting- och integrationsfrågor, kristna.hellqvist@svenskayrkan.se, 018-16 95 86.
Varmt välkommen!

Samtalsdag
Församlingstjänst
utanför kyrkans väggar

Torsdag 11 april, 9.30-15. 00,
Gemensam Framtids kansli, Alivk
Gemensam Framtid inbjuder till en samtalsdag för pastorer och diakoner som i församlingstjänst arbetar utanför kyrkans väggar,
på sjukhus, universitet, arbetsplatser, skola,
kriminalvården, krogen eller andra platser.
Dagen kommer att handla om att möta och
tjäna människor i vårt samhälle. En inbjudan
har skickats ut. Du som inte fått den men gärna
vill vara med, hör av dig. Du är också välkommen!
Den 10 april, 9.30-16.00 i Immanuelskyrkan,
Stockholm inbjuder Sveriges Kristna Råd till en
ekumenisk seminariedag för samma målgrupp.
Temat är Rum för heliga möten – att finnas i en
mångkulturell kontext.
Genom migrationen kommer allt fler människor från andra länder till Sverige. I mittsverige finns flera församlingar som växer och då
framförallt genom burmeser som hittar vägen
in i församlingens gemenskap. Mycket glädjande! GF:s mångfaldsgrupp och dessa församlingar vill mötas för att lära känna varandra,
dela erfarenheter och tillsammans hitta vägar
framåt. Vi kommer bland annat att samtala om
ledarskap och ledarutbildning samt möjligheter
till stöd in på arbetsmarknaden. Särskild inbjudan skickas till dessa församlingar.
 Mer information kontakta Inga Johansson,
inga.johansson@gemensamframtid.se

Själavårdsutbildning
Kyrka – Öppenvård
Den svenska vården har genomgått stora förändringar under senare år. Idag vårdas alltfler
svårt sjuka människor i hemmen med stöd av
sjukvårdsteam av olika slag eller på vårdboenden.
 Svenska kyrkans centrum för andlig vård i
sjukvården, Diakonistiftelsen Samariterhemmet och Sveriges Frikyrkosamråd erbjuder nu
en utblidning med syfte att hjälpa deltagarna
att utveckla sina färdigheter när det gäller att ge
andlig vård och själavårdsstöd till personer som
vårdas i hemmiljön och till deras närstående.
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Skriv och berätta om
mångfaldsarbete som
finns i era församlingar

Gemensam Framtid
Inbjuder församlingar till

En samling om mångfald
Lördag 27 april 10.00-16.00 i Baptistkyrkan,
Hudiksvall
I mellansverige finns flera församlingar som
växer på grund av migration. Det är bland annat burmeser hittar vägen in i gemenskapen.
Gemensam Framtids mångfaldsgrupp bjuder
in till en samling där vi möts för känna varandra, dela erfarenheter och tillsammans hitta vägar framåt. Vi kommer bland annat att samtala
om ledarskap och ledarutbildning samt möjligheter till stöd in på arbetsmarknaden.
En inbjudan har skickas tillberörda församlingar men vill du vara med kontakta inga.
johansson@gemensamframtid.se

Gemensam Framtid vill kartlägga församlingars mångfaldsarbete. Finns det människor från
andra länder i era församlingar, finns det diakonalt arbete bland flyktingar och nysvenskar?
Språkcafé, läxläsning, eller andra aktiviteter?
Hyr ni ut lokaler till grupper med bakgrund i
andra länder? Har ni interreligiösa kontakter
och samverkan, på den ort där ni finns?
 Skriv och berätta till inga.johansson@
gemensamframtid.se. Vi vill gärna ha era berättelser så snart som möjligt!

Uppdraget
Ett nytt nummer av medlemstidningen
Uppdraget kommer den 6 mars. Det är sista
numret som distribueras i buntar till de församlingar som inte är med i Repet, eftersom
det blir onödigt kostsamt men också gör att ni
i församlingen får sköta distributionen. Om
din församling ännu inte är ansluten till Repet
(vårt gemensamma registerprogram), har vi
inte adresserna till medlemmarna och kan
inte skicka magasinet direkt till dem. För de
församlingar som är inte är ansluten till Repet
har vi tagit fram en temporär lösning som du
kan läsa mer om på www.gemensamframtid.
se/forsamlingsservice eller i andra hand tala
med Joacim Anesund, 08-580 031 64, joacim.
anesund@gemensamframtid.se

Referensgrupp för

Fred och
hållbarhetsområde
En referensgrupp för GF:s arbetsområde ”Fred
och hållbarhet” möttes första gången i slutet av
januari i Immanuelskyrkan i Jönköping. Gruppens första uppgift blir att ta fram ett förslag på
en policy för fred och hållbarhet. Förslaget ska
presenteras i kyrkokonferensen 2013 i Karlstad.
Tanken är att samla kompetens inom området
och inspirera församlingar till medvetenhet
och handling för en hållbar kyrka, hållbart liv
och en hållbar värld!
Ni som i era församlingar är aktiva inom
fred och hållbarhet, skriv gärna till oss och
berätta om policy, handlingsplaner och annat
som ni har på gång inom detta område.
Vi vill också skapa nätverk och mötesplatser
mellan församlingar så att vi tillsammans kan
bli en kraftfull rörelse för fred och hållbart liv.
 Skriv till Inga Johansson, inga.johansson@
gemensamframtid.se

GEMENSAM FRAMTIDS MAGASIN

NUMMER 1 – 2013
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Församlingens webbplats
– utan kostnad
Gemensam Framtid kommer under våren erbjuda församlingarna en funktionell webblösning. Skicka ett mejl till webbadmin@
gemensamframtid.se med församlingens
namn samt namn och e-post till den som blir
er webbredaktör, så lägger vi upp er. Har ni en
egen domän hjälper vi er att peka den mot er
nya webbplats.
Har du frågor? Kontakta Tomas Lannfjäll,
tomas.lanfjall@gemensamframtid.se

Vem är din församlings
kommunikatör?
Vi gör nu en satsning på att utveckla kommunikationen med Gemensam Framtids
församlingar. Missa inte att inspirera/anmäla
den person hos er som vill vara med i nätverket
för församlingarnas kommunikatörer. Vi tror
att de kommer att bli jätteviktiga framöver.
Kanske är det en person som idag sköter er
hemsida, eller som gör församlingstidningen
eller en person som helt enkelt tycker att kommunikation är kul och som är hygglig på att
använda dator. Mer info om vad vi vill göra
finns på webben gemensamframtid.se
Tipsa din församlings kommunikatör att bli
länken direkt till oss som jobbar med kommunikation på Gemensam Framtid.
Församlingens kommunikatör kommer att
bl a få tips och råd om hur ni:
– förbättrar kommunikationen lokalt
– ökar era insamlingar
– utvecklar webbplatsen
– använder sociala medier smart
Församlingens kommunikatör blir också den
som kan ge oss feedback på nationell nivå så
vi gör rätt saker. Varje år vill vi bjuda in till
Kyrkans Kommunikationsdag, för att få inspiration och nya kunskaper tillsammans. Den 8
maj 2013 håller vi den allra första i Karlstad.
Vill du veta mer kontakta Åsa Runström,
asa.runstrom@gemensamframtid.se
tel 08-580 031 74.
Välkommen! Vem blir er församlings
kommunikatör? Anmäl till
kommunikator@gemensamframtid.se
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