
VÄRLDEN  
BEHÖVER  
DIG! 

Tillsammans kan du och jag:
•	Be	för	den	internationella	missionen.	Equmeniakyrkan	har	en		

förbönskalender	med	böneämnen	för	varje	vecka.		
equmeniakyrkan.se/forbonskalender/

•	Lära	känna	och	dela	vardagen	med	en	samarbetskyrka	genom		
ut	byten	och	temakvällar.

•	Anta	en	missionär	som	församlingens	missionär.		
equmeniakyrkan.se/forsamlingens-missionar/

•	Bidra	till	att	viktiga	projekt	och	arbeten	i	andra	länder	kan		
förverkligas	genom	att	regelbundet	samla	in	pengar.

www.equmeniakyrkan.se/internationellt www.equmeniakyrkan.se/internationellt

För mer information, kontakta:
internationellt@equmeniakyrkan.se
08-580 031 00

Om Equmeniakyrkans internationella arbete

Här har Equmeniakyrkan internationella samarbeten.



Vårt uppdrag i världen
EQUMENIAKYRKAN är del av en världsvid kyrka. Kyrkan är en enda kropp, 

och det ger oss ett ansvar och en möjlighet som sträcker sig långt utanför 

Sverige gränser. Vi är indragna i Guds mission, som vill förvandla världen. 

Och Guds mission är en sammanhållen mission som handlar om både ord och 

handling, diakoni och vittnesbörd. Missionen är en holistisk mission som har 

sin grund i den världsvida gemenskapen som kyrkan utgör.

DÄRFÖR SAMARBETAR VI om pastorsutbildning i Kina och andra länder 

likväl som byutveckling i Indien och sjukvård i Kongo. Därför vill vi hjälpa 

kyrkor i andra länder att lindra nöden då det är jordbävning och andra att 

evangelisera och plantera församlingar. Därför vill vi arbeta för urfolks rättig-

heter samtidigt som vi vill kontextualisera gudstjänster. Därför vill vi stödja 

förföljda kristna i Centralasien och nå ut med budskapet på den sibiriska 

tundran.

PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT vill vi gestalta evangelium i världen. Vi, det är du och 

jag tillsammans, din församling och vår nationella kyrka tillsammans med 

våra samarbetskyrkor. Du kan vara del av en världsomfattande och fantastisk 

mission!

Den internationella missionen har fått oss som församling att jobba med frå-
gor som hur firar vi gudstjänst, vad det är att vara en ”svensk” och mångkulturell 
församling. Vi har en större öppenhet, flexibilitet och förmåga att möta människor 
från olika bakgrunder. Den internationella missionen utmanar oss i vårt tänk kring 
församlingens ekonomi och det gemensamma ansvaret. 
   Även om vi är en liten församling som precis gjort en omplantering, så finns det 
en tydlig och uttalad längtan att finnas med och sända människor. Både till för-
samlingsplantering i Sverige, men också till internationell mission.

Karin Åkesson, pastor i Kortedalakyrkan 

KORTEDALA: 

Internationell mission utmanar vårt  
sätt att vara församling!

UTBILDNING HÄLSOVÅRDFÖRSAMLING EVANGELISATIONPASTORSUTBILDNING


