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Nytt för 2014!
TVÅ OLIKA DIGITALA NYHETSBREV
Som ny kyrka har vi många utmaningar. En är att finna smartare och billigare
former för vår kommunikation. Under våren 2014 kommer vi därför att starta två
digitala nyhetsbrev.

Equmenia
kyrkans
nyhetsbrev

Församlingens

nyhetsbrev

Equmeniakyrkans nyhetsbrev har medlemmar och ”nyfikna” som
målgrupp. Vår ambition är att det ska bli ett brev med nyheter och
tips om spännande saker på gång i vår kyrka. Nyhetsbrevet är gratis
och vill du ha det följ länken nedan.
Prenumeration: www.equmeniakyrkan.se/equmeniakyrkansnyhetsbrev
Församlingens nyhetsbrev kallar vi det utskick till församlingen som
tidigare kommit i pappersform fem gånger per år. Det kommer
nu att skickas till församlingens anställda, ordförande, kassör och
församlingskommunikatör samt till församlingsadressen. Innehållet är
”internt”, med information som förtroendevalda och anställda behöver
veta. I vecka 15 planerar vi att det digitala utskicket ska nå dig.
Registrera mottagare av församlingens nyhetsbrev
I statistikuppgifterna som församlingen skickade in för några veckor
sedan kan ni redan ha lämnat e-postadresser i listan ”Namn och
adressuppgifter”. Dessa lägger vi in i Repet. I Repet kan den som är
lokal administratör i församlingen kontrollera, ändra och komplettera
e-postadresser för personer som har uppdrag i eller är anställda i
församlingen.
Om församlingen inte har Repet kan uppgifter ändras och kompletteras via formuläret som finns på
www.equmeniakyrkan.se/forsamlingsuppgifter
Församlingar som saknar e-postadresser får församlingens
nyhetsbrev postalt.
Mer information: info@repet.eu eller
Mikael Lindholm 08-580 031 61
					

Tack för att du hjälper oss att både
spara pengar och kommunicera smartare!

Equmeniakyrkan – 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@equmeniakyrkan.se
webb: www.equmeniakyrkan.se | www.facebook.com/Equmeniakyrkan
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Nytt på hemsidan

ling. Mer information om insamlingen finns på
www.equmeniakyrkan.se
Bilaga: Affisch om insamlingen

Vi har lagt upp en ny rubrik i toppmeny på hemsidan. I det övre högra hörnet finns länken ”Församlingsservice”. Här har vi samlat information och
material som stöder församlingarnas verksamhet
till exempel logotyper, powerpoint-mallar, böcker,
intyg, försäkringar och mycket mer.

Förbönskalender nr 2 2014

Nu finns Equmeniakyrkans förbönskalender för
andra kvartalet (6 april–29 juni) 2014 att ladda ned.
www.equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/
material/forbonskalender/

KALLELSEDAGAR 21–22 MARS

I år firar Kallelsedagarna 10-årsjubileum. Under dessa dagar har
många fått hjälp att lyssna in sin
kallelse och sin djupaste längtan. Vi
hoppas och ber att det ska bli likadant i år. Den 21–22 mars är årets datum. Först är det öppet hus på THS under fredagen.
Det avslutas med en offentlig föreläsning av Björn
Ranelid klockan 15.30. Sedan börjar Kallelsedagarna på THS och Betel och de varar fram till lördag
eftermiddag. Diakonlinjen på Lidingö folkhögskola
har öppet hus måndagen den 24 mars klockan 9–12.
Det blir bibelstudier med Terése Svensson och
Sune Fahlgren, musikcafé med bland andra kyrkoledare Lasse Svensson, seminarier om att bli pastor,
diakon, missionär, ungdomsledare, pionjär, församlingsmusiker m m, och det blir andakter, samtal,
vittnesbörd och möjlighet till enskilt samtal och förbön. Viktigt att alla som är intresserade, eller borde
bli intresserade, får information och kanske en lite
påstötning. Läs mer på www.kallelsedagar.se, där
man också kan anmäla sig före den 14 mars.
Bilaga: Affisch om Kallelsedagarna

Kyrkoledarnas kalender

Vill du veta lite mer om vad kyrkoledarna gör?
Kanske är någon av dem på ett församlingsbesök
nära där du bor? Nu kan du hålla dig uppdaterad
genom att följa kyrkoledarnas kalender på webben,
www.equmeniakyrkan.se/kl-kalender

Regionala medarbetardagar

Välkommen till ett dygn om tro och identitet för dig
som är medarbetare i Equmeniakyrkan, i samtliga
regioner under mars och april. Vi möts i tro att Gud
har mer att ge och lära oss. Ett förändrande dygn
med smak av rymd och djup – rötter och vingar!
Mer information och program hittar du på www.
equmeniakyrkan.se/medarbetardagar

FÖRSAMLINGSKOMMUNIKATÖRER

Nu har vi över 100. Men vi vill bli fler. Vi tror att
vi blir vassare och når ut bättre om
vi arbetar tillsammans med Equmeniakyrkans kommunikation. I nätverket får man del av redskap och
tips för att bli bättre på att kommunicera internt och externt. Vi har också ett forum
för församlingskommunikatörer på Facebook. Än
så länge är vi ett 30-tal i gruppen, men vi vill bli
många fler. För att komma med i gruppen mejla
kajsa.hallegardh@equmeniakyrkan.se Hon är
fr o m 2014 kontaktperson för församlingskommunikatörerna och är ny på tjänsten som regionkommunikatör. Kontakt: 08-580 031 73

BÖN- OCH OFFERDAG 9 mars

Söndagen den 9 mars är det dags för insamlingen
Bön- och offerdag för pastors- och
Idag ber vi för
diakonutbildning. Ett långt namn
framtidens
pastorer och
för en viktig sak; att vi behöver indiakoner
vestera i framtiden genom att se till
att våra blivande pastorer och diakoner får den utbildning de förtjänar.
Utan bidrag från insamlingen skulle
pastorsutbildningen exempelvis inte omfatta predikoövningar. Inte heller skulle en nyutexaminerad
pastor ha fått någon kommunikationsundervisning, veta något om röst- och talvård och lärarna
skulle inte ha råd att ägna sig åt någon forskning.
När det gäller diakonutbildningen går de insamlade pengarna till att erbjuda studenterna samtal med terapeut, något som de statliga medlen
inte räcker till för. Lycka till med denna insamOch Om pengar till deras utbildning

den 9 mars är det bön- och offerdag för
pastors- och diakonutbildning. då får vi
investera i framtiden genom att se till att
blivande pastorer och diakoner får den
utbildning de förtjänar.
Ge din gåva på gudstjänsten
eller på bg: 900-3286

ANSTÄLL EN SOMMARPASTOR

Ta chansen att anställa en sommarpastor i sommar. Din församling kan få mycket glädje av en pastorskandidat som kan predika och leda möten, följa
med på läger, ordna sommaraktiviteter för barn
och unga, ta hand om andakter på sommarhem och
institutioner, besöka äldre och sjuka mm. Pastorskandidaterna får samtidigt en viktig praktik som
gör att de blir bättre pastorer med bredare erfaren-
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FAIRTRADE-UTMANING

het. Detta är ett erbjudande till alla församlingar
som vill något mer än att bara överleva sommaren
så billigt som möjligt. Det kan också vara ett sätt att
på lite sikt lösa en vakanssituation i församlingen.
Kontakt Rune W Dahlén, epost rune@ths.se tfn
076-50 53 152. Men vänta inte för länge, eftersom
pastorskandidaterna måste ordna andra sommarjobb om ingen församling frågar efter dem.

Region Väst utmanar alla Equmeniakyrkans församlingar som redan använder rättvisemärkt
kyrkkaffe att ta steget fullt ut och bli en ”Kyrka
för Fairtrade”. Margareta Björn, diakon i Majornas
missionsförsamling, är en av medlemmarna i MiljöKlimat-Rättvisa-Fred-kommittén i Region Väst. Hon
menar att många församlingar numera är vana att
använda rättvisemärkt kyrkkaffe, men man kanske
inte reflekterat över att ta steget vidare och bli en
diplomerad Kyrka för Fairtrade. Det är inte så svårt
- men det spelar stor roll för odlarna och anställda i
utvecklingsländer – också där Equmeniakyrkan har
sina samarbetskyrkor.
Mer information om hur det går till finns på
www.kyrkaforfairtrade.org eller genom e-post till
gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Vinterkonferens

Planera in vinterkonferensen 12–15 januari 2015
i Sunne. Program och talare är inte helt färdigt.
Bland de klara finns William Willimon, fd biskop
metodistkyrkan USA, Emanuel Karlsten, sociala
medieexpert, Åsa Molin, lärare på Örebro teologiska högskola, Sofia Walan, generalsekreterare
Kristna Freds, Peter Lindroos, föreståndare Alingsås
missionsförsamling.
Två eftermiddagar finns fyra spår att välja på: –
hela livets kyrka, – mötet med Jesus Kristus, – mötet
med andra och – att förändra världen. För ökade
möjligheter till samtal och bön i mindre grupp
kommer smågrupper mötas dagligen.
Ökade möjligheter till olika prisnivåer på
boendet finns att välja på. Målgruppen är, precis som tidigare, anställda inom Equmenia
och Equmeniakyrkan. Mer information på
www.equmeniakyrkan.se/vinterkonferens2015
Välkommen till Sunne!

BLI AMBASSADÖR FÖR FAIRTRADE

Ambassadörsutbildning i Vingåker den 1 och 22 mars 2014. Vill
du göra skillnad för odlare och
anställda i utvecklingsländer?
Då ska du gå Fairtrades ambassadörsutbildning. En populär och
uppskattad kurs som erbjuder deltagarna kunskap,
inspiration och engagemang. Tipsa gärna ansvariga för inköpen i din församling, internationella
ombud samt andra församlingsaktiva med intresse
för globala frågor. www.kyrkaforfairtrade.org Vill
du ha en ambassadörsutbildning i din församling/
region? Kontakta gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

MAMMA-BARN-LÄGER

Även i sommar ordnar Kristen & Kvinna mamma/
barn-läger på flera ställen i landet för singelmammor och deras barn för en ganska liten peng. Skriv
ut ett par foldrar och ge till en familj som du tror
skulle ha glädje av miljöombyte en vecka med meningsfull fritid för stora och små. Eller ge dem till
någon i församlingens närhet som arbetar med familjer. Sista anmälningsdag är 11/5. Besked till familjerna runt 20/5. Kontakt: Anna Kettner, 070 738
00 32, http://kristenochkvinna.se/2014/02/mamabarnlager-2014/

DIAKONI-UTMANINGAR
Leva – inte bara överleva. Ett pedagogiskt
handledarmaterial som vänder sig till ledare som
vill starta stödgrupper för vuxna glömda barn.
Utbildningskurser i materialet våren 2014. 18–19
februari, Visby, 18–19 mars, Karlstad, 8–9 april,
Växjö. www.helamanniskan.se/kurser

KLIMATMATERIAL

Barn far illa 3.0 Nationell konferens
arrangerad av IOGT, för dig som arbetar
med barn. Rörstrands Konferens, Rörstrandsgatan 5, Stockholm den 10 april
kl 9.00–16.30. Den tredje konferensen om barn i
riskzonen. ”En konferens där vi vill vända en sliten
klyscha till något positivt därför att vi vet att vi kan
förändra barns verklighet.”
Boka plats: http://iogt.se/event/barn-far-illa-3-0/

En dag om klimatet – förslag på program, övningar
och talare för en temadag för din församling och/
eller region. Du hämtar det på Equmeniakyrkans
hemsida eller via e-post till gunilla.ikponmwosa@
equmeniakyrkan.se
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MELLANÖSTERN

Barnkonventionen. Kyrkornas samrådsgrupp
för Barnkonventionen anordnar varje år ledarseminarium för dig som arbetar med barn i församling och verksamhet. Under 2014 hålls två
seminarier; 9 maj (Ämne: Mobbing) och 10 okt
(Ämne: Övergrepp). För mer info kontakta Equmeniakyrkans representant i samrådsgruppen:
gunilla.ikponmwosa@equmeniakyrkan.se

Bed om fred för Syriens folk. Även om vi
officiellt avslutat insamlingskampanjen Hoppets
tid så fortsätter vi be för den Evangeliska kyrkan
i Libanon och Syrien. De behöver fortsatt vårt stöd.
Kyrkan är angelägen om att pastorerna ska kunna fortsätta att betjäna församlingarna i Syrien.
Equmeniakyrkan vill arbeta på att fördjupa våra
relationer till kyrkor i Mellanöstern. Kyrkan ger
ofta en unik bas att arbeta utifrån när det gäller
mänskliga rättigheter, religionsdialog och fredsfrågor. Syrienkrisen är komplex, men vi vill på olika
sätt fortsätta stötta vår systerkyrka. Vi har en unik
möjlighet i Jesus Kristus som är hela världens fridsoch fredsfurste. Låt oss stå med våra syskon i bön
och gåvor.

Temat för Diakonins månad 2014 är Diakoni
– mer än ord. Välkommen till release av årets studie- och inspirationsmaterial. Denna gång handlar
materialet om vad Diakoni är. Titeln är ”Mer än ord
– En introduktion till kyrkornas sociala arbete”.
Häftet är tänkt att kunna vara både grund-och fortbildningsmaterial. Du får möta författarna Sanna
och Hans-Erik Lindström som berättar om trettiofem år i tjänst vid diakonins sju bord. Releasen
äger rum Onsdag 19 mars 10.00–12.30 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stockholm. Kostnad 100 kr inklusive fika och sopplunch. Anmälan
senast 10 mars, www.skr.org/aktuellt/kalender/
För mer information kontakta inga.johansson@
equmeniakyrkan.se Tfn 076 505 31 81. Program
och inbjudan: http://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/onsdag-19-mars-release-av-material-for-diakonins-manad-2014/

Fred och demokrati
i Israel och de palestinska områdena. Välkommen till Södra Vätterbygdens Folkhögskola 7–8
mars 2014 och en konferens om fredsaspekter i Israel och de palestinska områdena. Anmälan: Södra Vätterbygdens Folkhögskola, 036-30 69 00 eller
svf@svf.fhsk.se Info: Anders Andersson, SVF, 070581 3109, Lars-Inge Claesson, Bilda, 0733-12 21 07
Bli följeslagare. Två
gånger per år söker vi följeslagare till Palestina och
Israel. Nästa rekrytering
äger rum i maj 2014. Då söker vi följeslagare för utresa i oktober 2014 och januari 2015. Ansökningshandlingar läggs ut en månad innan sista ansökningsdag. http://foljeslagarprogrammet.se/

Betaniastiftelsen
inbjuder
till
Seminarium om: Palliativ vård vid
demenssjukdomar, 6 mars, Existentiell kris och coping vid livets slut
7 mars, Symtomlindring vid livets slut 24 april.
Plats: S:t Pauls Metodistkyrka, Stockholm.
www.betaniastiftelsen.nu

MÅNGFALD OCH MIGRATION
”Mångfald som förändrar mig, dig och världen”. Lördag 15 mars, 10.00–15.30 I Immanuelskyrkan, Borås. Välkomna till en inspirationsdag om
hur vi skapar en mångkulturell församlingsgemenskap. Kom gärna flera från varje församling.
Under dagen får vi lyssna till berättelser från flera
församlingar, dela våra erfarenheter och längtan med varandra. Anmälan senast 7 mars. Program och inbjudan: equmeniakyrkan.se/blog/
equmeniakyrkan-2/116947/ Mer info: inga.johansson@equmeniakyrkan.se. Tfn 076-505 31 81
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SKR:s arbetsgrupp för migration och integration innehåller personer som sammantaget står
för en mycket stor kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt
genom kontakt med rådgivningsbyråer och FARR
(Flyktinggruppernas riksråd) och Migrationsverket och andra beslutande myndigheter. Gruppen
arbetar också med politisk påverkan. Gruppen har
dock inte möjlighet att engagera sig i enskilda lokala fall. Inga Johansson representerar Equmeniakyrkan i arbetsgruppen. http://www.skr.org/verksamheter/ekumenisk-diakonikyrka-samhalle/
migrationsjukvard/

Ekumeniska nätverksdagar för flykting och
integrationsfrågor, 3–4 april. Den första dagen
möts vi på Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala
och andra dagen i Missionskyrkan i Uppsala. Dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte. Tema dag 1: Icke tillräckliga skäl?
Var går gränsen? Temadag 2: Tillsammans kan vi
göra Sverige bättre. Sveriges Kristna Råd står för
inbjudan och programmet har planerats av SKR:s
migrationsgrupp. Anmälan senast 25 mars via länken http://www.sensus.se/skr2014 Program och
inbjudan: http://equmeniakyrkan.se/blog/diakoni/ekumeniska-natverksdagar-for-flykting-ochintegrationsfragor-3-4-april/

KYRKAN I SAMHÄLLET

Resurser inom migrationsområdet

Medarbetardag. Equmeniakyrkan inbjuder
till samtalsdag för medarbetare som finns i Kyrka
Samhälle-tjänster med inriktning på sjukhus, universitet och högskola, kriminalvården, polis, krog
och arbetsliv. Samtalsdagen äger rum 2 april, kl
10.00–15.30 på Equmeniakyrkans kansli i Alvik.
Då medverkar Jenny Dobers, regional kyrkoledare,
Per Westblom, koordinator Församling och Samhälle, Marianne Andreas, generalsekretare Sveriges Frikyrkosamråd och Inga Johansson samordnare Kyrka samhälle. Anmälan senast 20 mars till
inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Resursnätverk för migrationsfrågor håller på att byggas upp. Allt flera församlingar möter
flyktingar och asylsökande med behov av stöd och
rådgivning inom flera områden. I Equmeniakyrkan
vill vi samla personer med kunskap och erfarenhet
av arbete bland nyanlända flyktingar och asylsökande. Du som vill finnas med i detta nätverk som
resursperson kontakta Inga Johansson. Vi vill kunna sprida erfarenheter mellan församlingar så att
vi tillsammans kan bli resurser för nya människor
som kommer till våra församlingar. Vi har startat
en referensgrupp för migration och asylfrågor. Om
ni behöver råd och stöd kring migrationsfrågor:
kontakta inga.johansson@equmeniakyrkan.se.
Tfn 076-505 31 81.

Att tala sant om livet.
Den 3 april, inbjuds till ekumenisk temadag för samma
medarbetarkategori. Tema
för dagen är ”Att tala sant
om livet”- rit som möjlighet och tillgång”. Föreläsare är Kari Veiteberg, teol dr och teatervetare, Bergen i Norge. Kari har bland annat undersökt hur
kyrkorna i Norge hanterade dödsfallen på Utöya,
och hur ritualiseringen gick till. Temadagen hålls i
Immanuelskyrkan, Kungstengatan 17 i Stockholm.
Anmälan senast 20 mars på www.skr.org Inbjudan: http://equmeniakyrkan.se/blog/gemensamframtid/samtalsdagar3-4-april-for-medarbetaremed-inriktning-pa-kyrkasamhalle/

Rådgivningsbyrån för asylsökande och
flyktingar finns öppen för församlingar och organisationer. Här kan ni få kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, familjeåterförening,
svenskt medborgarskap och i allt annat som rör
den svenska utlänningslagstiftningen. Vi är som
kyrka medlemmar i denna rådgivningsbyrå genom
Sveriges frikyrkosamråd. Mer information finns på
http://www.sweref.org/
Sociala Missionen, erbjuder rådgivning och
stöd i olika slag av ärenden som rör migrationsfrågor per telefon/brev eller vid personliga besök.
Huvudman för Sociala missionen är församlingar
inom Equmeniakyrkan i Stockholm, Uppsala och
Gotlands län. http://www.socialamissionen.se/
rad-och-stod/migrationsfragor

Kyrkligt entrepenörskap. Under hösten 2013
inbjöd Hela Människan församlingar till temadag
om Kyrkligt entrepenörskap. För er som var med då
inbjuds nu till nästa steg med utvecklingsseminarier runt om i landet ”Från idé till verklighet”. Där
är ni deltagare i centrum. Det handlar om att se
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och annan verksamhet. Kursvecka 1: 6–9 oktober
2014, kursvecka 16–19 mars 2015, vid Rosersberg,
Stockholm. Mellan de två veckorna genomförs fem
dagas praktik vid polismyndighet. Rikspolisstyrelsen står för kurs- och internatkostnader. Ansökan
senast 4 april 2014. Handlingarna finns att hämta
på www.kyrka-arbetsliv.se För mer info kontakta
polispastor Göran Bjerhem, goran@bjerhem.se.
Tfn 0707-103053.

kommande steg, att tydliggöra inriktning, utvecklingsbehov, arbetsmöjligheter, ekonomi eller andra
saker. För datum och info kontakta Börje Carlsson,
borje.carlsson@helamanniskan.se

Ekumeniska utbildningar inom
Kyrka/Samhälle-området
Nu är grundutbildningen här. Det har under flera år pågått samtal om att möjliggöra en gemensam grundutbildning för medarbetare inom
Sjukhuskyrkan, Andlig vård inom Kriminalvården, Universitetskyrkan och Kyrka-Arbetsliv. Nu är
det äntligen dags för gemensam grundutbildning.
Kursdatum: första delen den 4–6 november 2014
och den andra delen 24–26 mars 2015. Sista anmälningsdatum: 15 april . Se mer information på Sveriges kristna råds hemsida www.skr.org
För mer info kontakta: Inga Johansson
inga.johansson@equmeniakyrkan.se

Blåsmusikläger i sommar
Tre olika läger anordnas i sommar för
barn, ungdomar och vuxna som spelar något blåsinstrument. Anmälan
senast 30 april. Blåsorkester (10–16
år) 23–29 juni på Ralingsåsgården,
Aneby. Brassband (10–16 år) 23–29
juni på Hjortsbergagården, Alvesta. Brassband och
Blåsorkester (från 16 år) 28 juli–3 augusti på Södra
Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping
Mer informationen finns på www.smm.nu. Sommarmusikskolorna arrangeras av Svenska Missionskyrkans Musikkårer, Frälsningsarméns Musikkårer
och Pingströrelsens Brassband. Som samverkanspart deltar också Studieförbundet Bilda.
Bilaga: Affisch om Sommarmusikskolor
SMM:S

SoMMArMuSikSkolor

2014

Musikläger för dig som spelar blåsinstrument
eller slagverk. Det mesta av det bästa, orkester,
kompisar och sommar. Följ med du också!

Våra SoMMarMuSikSkolor 2014

rAlingSÅS
23–29 juni 2014

BlÅSorkeSter

För dig mellan 10–16 år som spelar flöjt, klarinett, saxofon, valthorn, trumpet, trombone, bariton,
euphonium, tuba eller slagverk.

HjortSBergA
23–29 juni 2014

BrASSBAnd

För dig mellan 10–16 år som
spelar kornett, althorn, bariton,
euphonium, trombone, tuba eller
slagverk.

jönköPing
28 juli–3 augusti 2014

BrASSBAnd ocH
BlÅSorkeSter

För dig som har god orkestervana på något av ovanstående
blåsinstrument eller slagverk.

AnMälAn
SenASt
30 april

Arrangörer: Sommarmusikskolorna arrangeras av Svenska Missionskyrkans Musikkårer, Frälsningsarméns
Musikkårer och Pingströrelsens Brassband. Som samverkanspart deltar också Studieförbundet Bilda.

Kyrka-polis i samverkan. Rikspolisstyrelsen utbildar tillsammans med Svenska kyrkan,
Equmeniakyrkan och Stockholms katolska stift
diakon/pastor/präst som är beredda att arbeta i
samverkan med polisen vid svåra händelser, meddelande av dödsbud, samtalsstöd till polisanställda

INTERNATIONELL PLAN OCH MISSIONSSYN I EQUMENIAKYRKAN
Under förra året påbörjades en process att ta fram
en internationell långsiktig plan. Den involverade
medlemmar vid regionala rådslag, förtroendevalda i referensgrupp och samarbetskyrkor. En plan
måste grundas i en missionssyn, den helhetssyn
på mission som omfamnar både nationellt och
internationellt arbete som Equmeniakyrkan vill
stå för. Ett arbete inleddes därför att formulera
en missionssyn för den nya kyrkan utifrån våra
grundtexter men också t ex Kyrkornas Världsråds
missionsdokument.

gjort. Missionssynen kommer därför att lyftas på
kyrkokonferensen med en uppmuntran att föra samtal i församlingarna. För att bidra till samtal i församlingarna redan nu bifogas ett utdrag ur texten.
Arbetet med en övergripande och långsiktig internationell plan fortsätter parallellt med detta. Frågor som bearbetas är bl.a. hur engagemang skapas
i församlingarna, hur ansvaret mellan lokalt och
nationellt kan se ut i framtiden samt hur vi ska
prioritera bland alla de internationella åtaganden
som finns i bildarsamfunden sedan tidigare och de
behov som uppkommer. Här är det viktigt att inte
ha för bråttom utan just tänka långsiktigt.
Planen bearbetas i kyrkostyrelsen senare i år.
Den ska inte vara tidsbegränsad. Samråd kring
konkreta handlingsplaner i relation till samarbets
kyrkor påbörjas till hösten.

Den snabbt föränderliga, mångkulturella och
mångreligiösa värld vi lever i, både inom och utom
vårt lands gränser, och som påverkar församlingarnas missionsarbete, gör att vi tillsammans på nytt
behöver reflektera över kyrkans roll, vårt fokus och
särskilda bidrag precis som Kyrkornas Världsråd
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UTDRAG UR MISSIONSSYN FÖR EQUMENIAKYRKAN
Mission är kyrkans väsen. Utan missionen finns
inte kyrkan. Ett annat sätt att uttrycka det är att
säga att missionen har en kyrka. ”Kyrkan finns till
genom mission precis som elden genom att brinna.”
Den strategiska plattformen säger att ”kyrkan ska
präglas av Guds mission. Jesus Kristus har gett oss
uppdraget att föra människor till tro och kyrkan
finns för att vi ska kunna utföra det. Detta innebär att kyrkan alltid måste vända sig utåt, se Guds
handlande i vår värld och utmanas av den tjänaranda vi lär av Jesus själv.” Men mission är mer än och
helt skilt från att bara rekrytera människor till
en församling eller vår sorts kyrka. Det är, enligt
missiologen David Bosch, att ”göra människor uppmärksamma på Guds universella rådande genom
Jesus Kristus.” På så sätt länkas mission och Guds
rike samman. Equmeniakyrkan vill genom att leva

i Guds mission vara ett tecken på Guds rike och för
världen. Så blir kyrkan en ”Guds gåva till världen
för dess förvandling på väg mot Guds rike.”
Mission innesluter hela livet och hela världen.
”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla.” När
vi möter scouten i patrullen, när vi vittnar om vår
tro i lunchrummet på arbetsplatsen, när vi samverkar med andra aktörer för att stötta nyanlända
flyktingar, när vi arbetar diakonalt, när vi samlar
in pengar till våra internationella biståndsprojekt,
när vi sänder missionärer, när vi möter världens
kyrkor till gemensamma åtaganden, när vi i ömsesidighet med våra samarbetskyrkor arbetar hos varandra och lär av varandra – så är vi en del av Guds
mission.

SAMTALA OM vår missionssyn:
Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och
medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och
försoning samt ta ett ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Vad betyder detta breda perspektiv för hur vår
församling ser på mission?
Equmeniakyrkans vision är att vara ”en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig och världen.” Missionens yttersta mål handlar om förvandling.
Det är människors förvandling. Det är samhällets förvandling. Det är hela världens och
hela skapelsens förvandling.

Vilka möjligheter till förvandling finns det i vår
kyrka/vår församling?
Vad vill ni som församling vara och göra för att
bidra till att förvandla mig, dig och världen?
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ÅRSRINGAR 14 är äntligen här - beställ till Er församling redan idag!
 Årsringar är en tidning som kommer ut en gång om
året och är skriven av pastorskandidater inom
Equmeniakyrkan. Vi vill visa vad det är att vara
pastorskandidat och läsa på Teologiska Högskolan
Stockholm (THS) och vi vill belysa livet i vår
kyrka.
 Syftet med tidningen är att aktualisera den kallelse
som var och en har fått av Gud. För en del innebär
det att bli pastor eller diakon, för oss alla innebär
det att vara Jesu efterföljare i vardagen.
 Temat för Årsringar 14 är identitet. Begreppet är stort

och innebär många olika saker beroende på vem man
frågar. Identiteten i Kristus, hur ser den ut? Går det att
sätta ord på Guds kallelse i sitt liv? På vilket sätt kan
man diskutera identitet och kyrka? Det är några av de
funderingar som kommer att lyftas i årets Årsringar.

Några goda anledningar att köpa Årsringar 14:
 God

läsning – många spännande artiklar och berättelser från diakon- och pastorskandidater, THSlärare och andra skribenter.

 Förbön – ett par uppslag består av bilder på pastors- och diakonkandidater inom Equmeniakyrkan.
Dessa behöver din förbön för att kunna bli de goda pastorer och diakoner de är tänkta att vara.
 Pengarna – våra systerkyrkor i Kongo-Kinshasa växer och pastorer behövs. Utbildningen och
möjligheterna finns, men inte ekonomin. Hälften av tidningens inkomster går till Equmeniakyrkans
pastorsutbildning i Sverige och hälften går till våra systerkyrkors pastorsutbildning i KongoKinshasa.
Med Vänliga Hälsningar

Emelie Ljung

Emelie Ljung, Chefredaktör
Inför bön- och offerdagen till diakon- och pastorsutbildningen den 9 mars kommer du nu att kunna beställa
Årsringar 14 till din församling.
Församling & kontaktperson: ________________________________
Adress: ________________________________
Postadress: ________________________________
Antal Årsringar: ____ st à 40 kr (frakt tillkommer)
Telefon: ________________________________

Skickas till: Rune W Dahlén, THS, Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma eller maila till: rune@ths.se

Box 14038
167 14 Bromma
08-580 031 00
www.equmeniakyrkan.se

Skicka in din
beställning av
”Årsringar” via
e-post eller
klipp ut talongen
och posta.

Idag ber vi för
framtidens
pastorer och
diakoner
Och om pengar till deras utbildning

Den 9 mars är det Bön- och offerdag för
pastors- och diakonutbildning. Då får vi
investera i framtiden genom att se till att
blivande pastorer och diakoner får den
utbildning de förtjänar.
Ge din gåva på gudstjänsten
eller på bg: 900-3286

KALLELSEDAGAR
21-22 MARS 2014
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Sommarmusikskolor

2014

Musikläger för dig som spelar blåsinstrument
eller slagverk. Det mesta av det bästa, orkester,
kompisar och sommar. Följ med du också!

Våra sommarmusikskolor
ralingsÅs
23–29 juni

Hjortsberga
23–29 juni

För dig mellan 10–16 år som
spelar flöjt, klarinett, saxofon,
valthorn, trumpet, trombone,
bariton, euphonium, tuba eller
slagverk.

För dig mellan 10–16 år som
spelar kornett, althorn, bariton,
euphonium, trombone, tuba eller
slagverk.

blÅsorKester

brassband

Jönköping
28 juli–3 augusti

brassband ocH
blÅsorKester

För dig som har god orkestervana på något av ovanstående
blåsinstrument eller slagverk.

Anmälan
senast
30 april
Arrangörer: Sommarmusikskolorna arrangeras av Svenska Missionskyrkans Musikkårer, Frälsningsarméns
Musikkårer och Pingströrelsens Brassband. Som samverkanspart deltar också Studieförbundet Bilda.

