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Tre fokusområden
Alla företrädare för grupperna går att nå via e-post till fornamn.efternamn@gemensamframtid.se

Fokus: Bibel och bön
Läsa Bibeln och be – hur nytt är det? Inte ett dugg. Tvärtom är det just i dessa handlingar som
våra traditioner har sina rötter; i längtan efter att samlas till bön i de former man själv valde
och viljan att läsa Bibeln på egen hand och i grupp utan givna tolkningar. Bibelns berättelser
har något omistligt att säga om vad det innebär att vara människa, vem Gud är och vad livet i
Guds värld handlar om.
Det finns mängder av goda bibelverktyg och vår ambition är inte att skapa fler. Vi hänvisar
med glädje t ex till de 43 sätt som Svenska Bibelsällskapet beskriver på sin hemsida,
www.bibelsällskapet.se. Vi vill också inventera vår gemenskap och låta församlingar och medlemmar berätta om hur de kommit vidare när det gäller bön och bibelläsning. Vi ber er därför,
som enskilda och församlingar, att skriva ner och sända in era erfarenheter till oss, så att vi
i vår tur kan förmedla dem till hela gemenskapen. Vi tror att det finns en stor kraft i berättelser, både Bibelns och våra egna. Genom att dela goda erfarenheter med varandra blir det
tydligare vad vi själva har upplevt och andra människor kan bli inspirerade att pröva.
Under hösten kommer ett material för bön och bibelläsning att tas fram inför fastan och
påsken 2012. Vi gör ett material som ska finnas till stöd för både den enskilde, för gruppen och
för församlingens gudstjänst. Vidare har vi en spännande idé kring en ny bibelutgåva.
Ulla Marie Gunner, Tomas Hammar, Per Westblom

Fokus: Uppdraget
Församlingens och kyrkans uppdrag är oerhört stort och rikt. Orden i Matteus 28 vägleder och
utmanar oss. Gå ut i hela världen ....
Här lyfter vi fram några områden som bör stå i fokus och som kan ge en smak av den nya
kyrkan.

En kyrka med fokus på stöd till den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt.
Det gäller såväl etablerade församlingar, som stöd till församlingar som behöver gå in i en
omstartsprocess samt till pionjärsatsningar på orter där nya församlingar behöver få växa fram.
En kyrka som lyfter fram betydelsen av barn och ungdomar och därför bygger nära samverkan med equmenia.
Ett uttryck för detta är en gemensam satsning på utbildning för barn- och söndagsskolledare
samt en pilotsatsning på att stärka föräldraskapet i relation till barn och tro.
En kyrka som finner nya vägar till stöd för kristna och kyrkor i utsatta situationer.
En utgångspunkt är att ordna utbildningar i samverkan med flyktingar och invandrare i
Sverige från länder och sammanhang där kristna lever i utsatta situationer. Denna s atsning
sker i nära samverkan med folkhögskola och andra organisationer.
Gunilla Ikponmwosa & Lennart Renöfält

Fokus: Trovärdighet
På väg in i en ny kyrka arbetar vi febrilt med utmaningar som bör drabba oss som enskilda
kristna, församlingar och nationell kyrka. Vi arbetar med begreppet trovärdig. Men går det att
mäta trovärdigheten i en kyrka, eller församling eller i enskilt liv? Troligtvis inte, men vi kan se
resultat ibland när vi gjort något som skapat trovärdighet, liksom vi också kan se resultat när
vi inte varit trovärdiga. Med sin trovärdighet kämpar alla som vill stå för viktiga värden – alltså
även vi i kyrka och församling.
Vårt arbete består idag av att ringa in viktiga områden där vi som kyrka och församling
behöver bearbeta vårt eget sätt att vara kyrka/församling för att vi skall vara trovärdiga. Med
trovärdighet följer tillit och respekt. Vi tror också att en trovärdig kyrka förmedlar evangeliet
så att människor befrias och får nytt liv.
Områden vi arbetar med är t ex: öppenhet – hur formar vi kyrka och församling så att alla
kan känna att man platsar med allt det som livet rymmer , barn och ungas plats i kyrka och
församling, kyrkans plats och roll i samhället, mänskliga rättigheter, miljö och klimat och
mångfald. Som en botten till allt detta lägger vi tanken med Fred/Shalom i hela livet och lite
tankar om teologin i detta.
Nu söker vi tankar, idéer, frågor, erfarenheter och synpunkter på detta. Hör av dig om hur
du tänker om att göra vår gemenskap trovärdig. Berätta hur du försöker leva trovärdigt. Tipsa
gärna om områden i livet som du menar vi skall fundera över. Välkommen med dina tankar!
Inga Johansson & Anders Svensson
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