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Välkommen till tidningen Equmen!
EN VÅR LIGGER SNART bakom oss 
och sommaren närmar sig. I våra 
församlingar präglas dock året 
inte enbart av årets växlingar 
utan även av kyrkoårets hän
delser. En höjdpunkt är påsken. 
Förr hette söndagarna i kyrko
året efter påsk just ”efter påsk”. 
Numera heter de ”i påsktiden”. 

Det är en relativt liten skillnad 
i ordalydelse men för mig gör 
det stor skillnad. Påsken är inte 
över som något som händer en  
viss helg som vi sedan kan rusa 
ifrån. 

Nej, vi lever med och i påskens 
tid och dess budskap om liv, upp
ståndelse och försoning. I kyrko
året blir det sedan pingst och tre
faldighetstid och det är gott så.

MEN HUR DET ÄN är lever vi alltid 
i påskens tid, i ljuset från påsk
dagens morgon. Kanske klingar 
det av ibland i våra liv, den där 
känslan eller övertygelsen. 

Det kommer annat emellan. 
Men vi behöver ibland påminnas 
om det som vår tro handlar om 
och bottnar i. Vi lever i påskens 
tid och trots det som hotar i våra 
egna liv och i vår gemensamma 
värld, behöver vi ändå aldrig 
vara rädda. På sista raden, till 
slut, kommer allt bli bra. Gud 
håller allt i sin hand, dödens udd 
är bruten och ondskans makt 
krossad. 

Vi lever samtidigt i en tid som 
innebär kamp och lidande. I den

na tid har vi en uppgift i kampen 
för det goda och att dela evang
elium.

DÄRFÖR TALAR JAG gärna om en 
annan förändring i en ofta an
vänd ordalydelse som är viktig 
för oss. Vi har en uppgift som 
kyrka att dela och vi är i våra 
församlingar minst lika mycket 
för dem som ännu inte är med
lemmar eller en del av kyrkans 
verksamhet. 

Därför skulle det göra så myck
et med oss om vi istället för att 
tala om en viss Equmeniakyrka i 
en viss ort – tänka och tala om 
Equmeniakyrkan för en viss ort. 
Vi är sända i Guds mission för 
den plats vi är och som gemen
skap av församlingar för hela 
den värld Gud älskar. 

VÅR TRO HAR BETYDELSE för oss 
själva men har också en riktning 
av delande till andra. Det är en 
del av att vara kyrka, något vi 
är tillsammans och i gemenskap 
ekumeniskt i Sverige och tillsam
mans med våra partners inter
nationellt över hela världen, för 
hela världen. I Guds mission rus
tar och rustas vi kontinuerligt.

 Därför lyfter vi nu på ett tydli
gare sätt arbetet med att grunda 
nya församlingar/trosgemenska
per, något vi naturligt och själv
klart gjort även tidigare men nu 
behöver ta nya strategiska tag 
kring. 

Det är också därför vi i dagarna 
på allvar lanserar Markusåret där 
vi utmanas av varandra att gå på 
djupet i evangelistens texter för 
att fyllas på och påminnas. Det 
är också därför vi från hösten 
2017 rustar medarbetare inom 
kyrkan genom ett nytt kompe
tensutvecklingsprogram och ge
nom att sjösätta en ny Ungdoms
ledarutbildning.

VI TVINGAS INTE IN i något beteen
de men från Gud söker vi och tar 
emot så att det blir naturligt att 
ge, naturligt och inte som kramp 
och aktivitet. Vi tar emot Guds 
kyrka och påskens ljus. Och vi 
får ge vidare. Ett budskap om liv 
i överflöd (Joh 10:10) som ytterst 
och innerst finns, levs och föds 
naturligt ur Guds hand.

LASSE SVENSSON

Ansvarig utgivare: 
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Redaktör: 
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I redaktionen: Sofia Camnerin, Pelle Lindvall, 
Ulla Marie Gunner, George Olvik
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Tryck: Hylte Tryck, Hyltebruk 2017.

Vår tro  
har bety
delse för 
oss själva 
men har 
också en 
riktning  
av delande 
till andra. 

”Jag har kommit  
för att de skall  
ha liv, och liv  
i överflöd.”

JOH 10:10
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MED START HÖSTEN 2017 storsatsar Equ
meniakyrkan och Equmenia på fort
bildning för sina medarbetare genom 
att   lansera   Kompetensutvecklings
programmet (KUP). Alla medarbetare 
ska kunna öka sin kompetens för att 
bli ännu skickligare på att utföra vårt 
uppdrag. Mer information hittar du på  
equmeniakyrkan.se/kup

UNDER LÄSÅRET 2017/2018 lanserar 
vi som kyrka ”Markusåret”. Det är 
en satsning för att hjälpas åt att 
öka bibelläsningen. Vi fokuserar 
på Markusevangeliet och använder 
olika verktyg och kreativa uttryck 
för att hjälpa oss att dyka djupare 
in i texten. 

En app, en andaktsbok, en mässa, 
några bibelstudiefilmer och myck
et mer är redan på väg. Hur gör du 
när du läser bibeln? Dela med dig 
och håll koll på equmeniakyrkan.se/
markusaret för mer information och 
inspiration.

VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB

Djupdykning  
i Bibeln

SATSNING PÅ 
MEDARBETARE

UNDER       KRISTI HIMMELFÄRDSHELGEN ses 
vi som vanligt till Kyrkokonferens. 
Innehållet i årets konferens är dock 
inte som vanligt. Alla åldrar ska kän
na sig lika välkomna och vi vågar lova 
att det kommer finnas något för alla. 
Konferensen kommer att innehålla 
såväl gudstjänster och förhandlingar 

som minigolf, bad i 
poolen och gott om 
tid för goda samtal. Vi 
möts på Tånga Hed i 
Vårgårda den 24–28/5.

DU HAR VÄL INTE missat vårt 
verktyg för gudstjänstplanering 
på webben? 

Adressen är www.gudstjänst.se 
och där hittar du allt från sångför
slag och teman till söndagens text. 
Dessutom fungerar sidan som ett 
smidigt planeringsverktyg.

Om du har synpunkter, vill 
skicka hurrarop eller saknar något 
på sidan så hör gärna av dig till 
gudstjänst@equmeniakyrkan.se, så 
hjälps vi åt att göra sidan ännu 
bättre!

UPPTÄCK NYA  
GUDSTJÄNSTWEBBEN

Välkommen  
till Vårgårda!

UNGDOMSLEDARUTBILDNINGEN är en 
helt ny utbildning för alla anställda 
ungdomsledare inom Equmeniakyr
kan. Utbildningen har tagits fram av 

Equmeniakyrkan tillsammans med 
Equmenia och Södra Vätterbygdens 
Folkhögskola för att ge alla ung
domsledare i Sverige en gemensam 

grund och mötesplats och för att 
stärka ungdomsledarna i sina roller 
som ledare och församlingsanställda.  
Läs mer på equmeniakyrkan.se/uu
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–    DET ÄR DAGS NU. Vi har gjort den sto
ra resan, vi har fått ihop oss. Men det 
är lätt att slå ihop, svårare att skapa en 
ny kultur. Vi vet att vi är kyrka, nu får 
vi lära oss hur. Konsensusmetoden är 
ett sätt att fördjupa relationerna och 
känslan av att vi hör samman, säger bi
trädande kyrkoledare Sofia Camnerin.

Under kyrkokonferensen 2017 ska 
Equmeniakyrkan använda sig av kon
sensusmetoder, det beslutades redan 
för ett år sedan. Reaktionen har blivit 
både entusiasm och oro. Kommer vi 
sitta där och diskutera i all oändlighet 
utan att fatta några beslut alls? Måste 
alla tycka likadant nu? 

Men konsensusmetoder betyder inte 
att alla ska vara överens, menar Sofia 
Camnerin. 

– Det är helt enkelt ett annat sätt 
att komma fram till beslut. Här finns 
inga vinnare eller förlorare, utan alla 
ska känna att de har blivit lyssnade på, 
även om beslutet inte blir exakt som 
de hade önskat.

Det kräver dock lite mer av de som 
ska fatta besluten. 

– Du måste ha ett öppet sinne. Här 
handlar det inte om att debattera och 
driva fram din egen vilja, utan att fak
tiskt söka Guds vilja och det bästa för 
gemenskapen. 

KATALINA TAHAAFE WILLIAMS från Aus
tralien arbetar med konsensusmetoder 
hos Kyrkornas världsråd. I mars utbil
dade hon Equmeniakyrkans ledare och 
medlemmar, och betonade vikten av 
att se till helheten. 

– Inte sopa våra olikheter under mat
tan, för olikheterna kommer kvarstå 
så länge vi är människor. Det handlar 

om att vandra tillsammans, som Kristi 
kropp, och inte lämna någon bakom 
oss på grund av olikheter. 

Faktum är att många av oss redan 
mött konsensustänket. 

–   På   församlingsnivå   råder     redan  
en konsensuskultur. Där håller man 
inte på och röstar om allt, utan man 
pratar tills man är överens, säger Sofia 
Camnerin.

Just för att metoden utgår från ett 
samtal är det oerhört viktigt att det 
finns ett presidium som för detta sam
tal framåt.  

– Ordförandens uppgift, ända in i kak
let, är att se till att alla aspekter har fått 
komma fram, säger Sofia Camnerin.

DÄR LIGGER KÄRNAN i konsensusmeto
derna. Alla ska få göra sig höra, och 
presidiets uppgift är att fånga upp om
budens åsikter och formulera frågor 
som styr diskussionen framåt. Saknas 
någons röst i samtalet kan man efter
lysa perspektiv från andra typer av för
samlingar, kvinnor, män, yngre, äldre 
eller någon annan kategori.

Helen Åkerman är ansvarig handläg
gare och tycker också att det är den sto
ra skillnaden. 

– Samtalet innan är en större föränd
ring än själva beslutsfattandet.

Oron för att det 
ska bli krångligt kan 
Helen Åkerman för
stå, men tror att den 
kan vara ogrundad. 

– Flera som hört av 
sig till mig har talat 
om att de upplever 
att    konsensusme
toder är något som 

fungerar i små sammanhang, och där 
man har en tydlig gemensam grund. 
Flera hundra ombud på en kyrkokon
ferens är något helt annat. 

DE TVÅ STORA SAMMANHANG som in
spirerat är dock ännu större: Kyrkor
nas världsråd och Uniting Church of 
Australia. 

– De samfund som bildade Equme
niakyrkan var historiskt en drivan
de kraft för demokratin. Vi hade 
allmän rösträtt i församlingarna 
långt innan det blev svensk lag. 
Det gör det extra spännande att 
vi fortsätter visa att vi vill vara 
med och leda demokratifrå
gan, säger Sofia Camnerin.

Hon menar att kon
sensusmetoder   är    

INBLICK KONSENSUS

Utslätade beslut och evighetslånga diskussioner.  
Fördomarna om konsensusmetoder är många. 
   Men Sofia Camnerin målar upp en annan bild –  
ett samtal där alla får göra sig hörda.

Vi måste inte tycka lika 
– men alla ska få höras

”Men det är väldigt starkt 
när man faktiskt når konsen
sus i en svår fråga. Att sitta 
i ett rum där alla håller upp 
sina orange kort.”

Sofia Camnerin.

ILLUSTRATIO
N: G

ETTY
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INDIKATORKORT
Ett orange och ett blått  

kort, där orange signalerar  
att du håller med, och blått att  
du fortfarande har frågor eller  

är tveksam. Kan visas under  
pågående debatt, eller när  

presidiet uppmanar till  
omröstning.

extra viktiga i en värld full av  
splittring. 
–  De sätter gemenskapen först, 

trots våra olikheter. 
Förhoppningen är dessutom att 

väcka något på kyrkokonferensen, 
som man sedan tar med sig hem. 
– Kyrkans uppgift är att sträcka sig 

ut och erbjuda ett hemma. Med kon
sensusmetoder kan vi skapa en atmos
fär som bjuder in, en öppenhet. 

ATT BJUDA IN är också något som  
Helen Åkerman betonar.

– Hittills har talarlistan fått bestäm
ma vilka som har hörts. Nu kan pre
sidiet bjuda in de som inte så gärna 
ställer sig inför alla andra och talar. 

Kanske kan beslut fattas snabbare 
på det viset, men framför allt kan det 
i förlängningen leda till en förändrad 
kyrka, menar Sofia Camnerin. 

– Vi som kristna är kallade till enhet, 
och den ska vi inte sitta och hålla på. 

Vi måste inte tycka lika 
– men alla ska få höras

Vi ska vara en motkraft till 
världens splittring. 

– Att börja tänka konsensus gör nå
got med vad du står ut med, du övar 
dig i att ta in många olika perspektiv. 
Vi ska jobba för att fler ska få plats, 
skapa rum för varandra, se varandra 
och älska varandra.

Vissa konsekvenser kommer kyrko
konferensen nog få se. 

– Visst, det kan bli svårare att få ige
nom riktigt stora frågor, kyrkodelande 
frågor. Vi kan inte bara ha en omröst
ning och sen gå vidare, det skulle vara 
som att hugga av en del av kroppen. 
Men om vi inte kan nå fram till ett be
slut, då kanske det inte var tid just då? 
Att tvinga igenom det skulle leda till 
splittring.

I KYRKORNAS VÄRLDSRÅD har Sofia sett 
hur man ibland fattat beslut när det 
fortfarande råder splittring.

–   Men det är väldigt starkt när man 

METODSTÖDJARE
En extra person i  

presidiet som hjälper 
ordföranden fånga 

upp frågor och riktning 
i samtalet. Kallas även 

facilitator.

LÄS MER: 
Filipper-
brevet 
2:2-11

Vägen mot konsensusbeslut
2009 Inför bildadet av en gemen-
sam kyrka lyfter en arbetsgrupp 
frågan om det är givet att en över 
100 år gammal demokratimodell 
ska föras över till en ny kyrka för 
2000-talet. Frågan diskuteras, 
men läggs åt sidan. Man anser  
att det kan bli blir för mycket nytt 
på en gång annars.
2013 Frågan om hur framtidens 
kyrkokoferens ska se ut diskute-
ras livligt på kyrkokonferensen i 
Karlstad.
2015 Kyrkostyrelsen lyfter konsen-
susmetoder vid kyrkokonferensen  
i Göteborg. Metoderna presente-
ras och ett kortare exempel på hur 
ett samtal skulle kunna föras visas. 
Frågan diskuteras på  
påverkanstorget.
2016 Kyrkokonferensen i Kista  
beslutar att prova konsensus-
metoder under två kyrkokon-
ferenser och sedan utvärdera.

faktiskt når konsensus i en svår  
fråga. Att sitta i ett rum där alla håller 
upp sina orange kort, det är fantas
tiskt.

–  Alla kommer definitivt inte bli 
överens om allt. Men jag hoppas det 
blir en anda av bön och lyssnande, av 
besinning. Nu får vi lite mer räkna 
med att Gud är närvarande med sin 
ande och leder oss. Tidigare har det 
kunnat bli väldigt politiskt.

SARA GRANT



  ”MIXEN AV MÄN NISKOR  
ÄR VÅR STYRKA,
och integration är  
 vår församlings liv och framtid.”

REPORTAGE INTEGRATION



  ”MIXEN AV MÄN NISKOR  
ÄR VÅR STYRKA,
och integration är  
 vår församlings liv och framtid.”

Hur orkar man som kyrka fortsätta sprida hopp när människor 
bokstavligen skjuts till döds runt omkring? För Tenstakyrkan  
är svaret klarsynthet, nätverk – och en gospelkör som föder 
både integration och världsstjärnor.

TEXT: SARA GRANT FOTO: JOHANNA NORIN
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KYRKAN BÖRJAR FYLLAS med folk, och alla går de 
förbi anslagstavlan där lappen från polisen häng
er. Den 13 december skedde ett mord i området 
och polisen söker vittnen. Temat för söndagen är 
”Kampen mot ondskan”, och pastor Cai Berger ut
går från Romarbrevets ord om att besegra det onda 
med det goda.

– Men när folk skjuts, när ondskan börjar påver
ka våra liv, då är det oerhört svårt att möta den 
med godhet. 

För detta är ingen saga med lyckligt slut – än. Det 
är berättelsen om envishet och motgångar, och om 
en kyrka som vill finnas mitt i allt som en fyr och 
en plats där människor kan mötas. 

Cai Berger har varit pastor i Tenstakyrkan i 13 år, 
och verksam i Stockholms mest invandrartäta om
råden i närmare 30 år. Han menar att varken kvälls
tidningarnas skräckskildringar eller tillrättalagda 
solskenshistorier gynnar förorten ger en rättvis 
skildring av förorten. 

– Det gäller att hitta rätt proportioner, våga prata 
om både det positiva och det negativa, men aldrig 
göra det sensationellt. Vi behöver ärliga beskriv
ningar, se problemen för vad de är. 

DET SOCIALA ARBETET har varit en grundpelare i 
Tenstakyrkans arbete ända sedan kyrkan stod fär
dig år 1973. Det började med ostmackor och kaffe 
åt de som satt och drack på bänken utanför, och 
har fortsatt med lunchservering till missbrukare, 
samtalsgrupper, asylhjälp och stöd i kontakten 
med myndigheter. 

– Det handlar inte om att det bara är trasiga 
människor i Tensta. Men det är de trasiga som kom
mer hit.

Fokus för arbetet i dag kan kanske sägas vara del
aktighet. Utan jobb i en förort där de flesta andra 
också kommer från andra länder, uppstår ofta käns

lan att man inte är svensk, men inte något annat 
heller. Andra generationen har inget riktigt hem
språk, och svenska språket ofta en förortssvenska 
som kan bli ett hinder i resten av samhället. 

–  Alla dessa människor kommer fortsätta bo här. 
De kommer inte flytta från Sverige, och därför 
måste de få känna att de är en del av det här landet. 

PLANEN ÄR DÄRFÖR ett slags medborgarskola, för att 
ge alla en chans att bli svenskar och känna att Ten
sta är deras hem, inte bara en plats där de hamnat. 

Det är målbilden, att bidra till 
ett en förort som är människors 
hem.

–  Alla som kommer hit är för
stås inte kristna. Men vi kan inte 
ha något sådant bekännelsekrav. 
Vi är här för att betjäna alla i Ten
sta. Och kan vi acklimatisera oss 
till olika miljöer har vi som krist

na så mycket att ge.
Samtidigt måste det finnas en gräns för vad kyr

kan kan förväntas göra. 
–  Polis och andra myndigheter måste göra sitt för 

att bekämpa den grova brottsligheten och skapa ett 
andrum åt oss. Det är i det utrymmet vi kan gå in 
och fånga upp de unga, så att de aldrig hamnar snett. 

Maria Langefors är pensionerad pastor och volon
tär i Tensta. Hon har sett projekt både lyckas och 
kraschlanda. 

–  Vi hade ett ungdomsarbete, Tenstas framtid, i 
lokalerna. Jag hade kontakt med dem allihop, oav
sett religion. Vi fick höra att 200 ungdomar deltog 
i någon mån.

Våren 2013 drabbade en våg av inbrott verksam
heten och allt från kassaskåp till datorer stals. Det 
fanns inga pengar att fortsätta, och besvikelsen var 
enorm.

REPORTAGE INTEGRATION

Tenstakyrkan delar lokal 
med en koptisk församling 
och den syrisk-katolska 
kyrkan, och söndagar-
nas gudstjänster avlöser 
varandra i ett myller av 
människor. Tidigare har 
även en syrisk-ortodox 
församling, romska pings-
tvänner och svenska kyr-
kan haft verksamhet här.

Cai Berger.

”Hur vi behandlar våra minsta säger mycket 
om oss som kyrka”, säger Cai Berger när 
församlingens barn får tända ljus.
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–  Men Cai sa åt mig: ”Se nu inte det här som ett 
misslyckande. Nu har vi kommit nära.”

Och närheten finns kvar. Maria Langefors berät
tar hur hon senast för ett par dagar sedan mötte en 
av ungdomarna. Då var han tungt kriminellt belas
tad, nu tvåbarnspappa som vinkade från sin Volvo. 

–  Att se något sådant, att se att det verkligen kan 
hända positiva saker, det betyder något.

I FÖRSTA HAND HANDLAR den sociala verksamheten 
inte om att få människor att gå i kyrkan. Men kyr
kan ska finnas där som en mötesplats, och genom 
sitt exempel visa att det är möjligt att leva sida vid 
sida.

Det är en jätteutmaning, men den måste lösas. 
Och kyrkans roll kan vara att bli en föregångare i 
allt vad integration heter. För mångkultur i all ära 
– det är integration som är nyckeln, det är Cai Ber
ger övertygad om. 

–  Vi kan tycka i dag att det var mer än lovligt 
naivt att tänka som svenska staten gjorde förr, att 
de som flydde diktaturer och krig skulle bo i Sve
rige tills situationen hade förbättrats. Sedan skulle 
de flytta hem igen. Nu vet vi att vi måste få det att 
fungera här.

För att göra det måste man våga se sanningen i 
vitögat.

–  Nu har vi den här spelplanen. Det är vad det 
är, och vi måste våga ta debatten. Den kommer bli 
jobbig, men då måste vi möta den med bra saker.  
Vi måste sluta vara oroliga för att ge en negativ 

”Alla som 
kommer hit 
är förstås 
inte krist
na. Men 
vi kan inte 
ha något 
sådant 
bekännelse
krav. Vi 
är här för 
att betjä
na alla i 
Tensta.”

Gospelkören lockar besökare till Tensta som aldrig varit i  
förorten tidigare.

HAN HAR SJUNGIT i kören i 19          år, 
och varit dess ledare de 

senaste tolv. Cedwin Sanda-
man må ha börjat för 
tjejernas skull, men Tensta 
Gospel Choir har blivit en 
del av hans liv.

– Jag personligen har 
också gjort en resa i tro under 

den här tiden. Från början var 
det inte mycket prat om andlighet, 

även om associationen med kyrkan 
alltid har funnits där, men de senaste fyra, 
fem åren har jag börjat jobba mer andligt.

Kören bildades 1996, med det uttalade 
syftet att arbeta för integration mellan ung-
domar från olika kulturer. Sångerskan Sabina 
Ddumba, aktuell som en av höstens delta-
gare i ”Så mycket bättre” är en av de artister 
som inledde sin bana här.

ENGAGEMANGET FÖR integration är något 
Cedwin Sandanam skulle vilja se mer av i 
framtiden.

 - Jag har en ambition att vi ska jobba mer 
aktivt med församlingen och engagera oss 
lokalt. Mycket av det som händer i området 
berör många som är med i kören. Jag inspi-
reras av körer i USA som repar på måndag-
en, delar ut mat på onsdagen, sopar gatorna 
i kvarteret på lördagen och sen sjunger i 
gudstjänsten på söndagen.

Till dess ser han dock att kören har sin själv-
klara uppgift i musiken, i både gudstjänster 
och konserter.

- Vi når andra människor. Det är en form av 
missionerande, och det tror jag är vårt kall. 
Bara det faktum att våra konserter drar folk till 
Tensta som aldrig har varit här förut betyder 
något.

SARA GRANT

Det fanns en tid när Cedwin Sandanam 
sa ja till vartenda uppdrag för Tensta 
Gospel Choir. Numera säger han tvärt 
nej till allt som inte har med gospel  
att göra.

Kören som föder 
världsstjärnor

Cedwin Sandanam.
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”Människor 
ska kunna 
möta varan
dra ute på 
torget utan 
att känna 
oro för  
någon som 
ser annor
lunda ut.”

bild, och i stället tala öppet om exempelvis vad 
som kan få kriminella att hetsa ungdomar att brän
na bilar. Om vi är rädda för att titta på sanningen 
är vi inte fria. 

DET KAN TYCKAS som det är ett stort gap mellan de 
som deltar i kyrkans gudstjänstliv och de som nås 
av de andra sociala verksamheterna – eller de som 
inte nås alls. Men församlingen som sådan har en 
stor uppgift i att bara finnas, synas och faktiskt äls
ka varandra. 

–  Se på Tensta Gospel Choir, de kommer från alla 
möjliga håll och de gillar verkligen varandra. Mix
en av människor är vår styrka, och integration är 

vår församlings liv och framtid, 
det är jag övertygad om, säger Cai 
Berger.

I TENSTAKYRKAN TROR man fak
tiskt så mycket på att integration 
är vägen att man medvetet valt 
att inte ha gudstjänster på andra 
språk. 
–  Vi har valt att fira gudstjänst, 

alla tillsammans. Det har funnits olika språkgrup
per förut, men det har inte blivit bra, integrationen 
fungerade inte. Vi vill ha en riktig gemenskap från 
början.

För Maria Langefors är gemenskapen också vad 
allt går ut på – och att ständigt bjuda in till nya 
möjligheter till möten.

–  För vad är en kyrka? Kanske en kärnverksam
het. Det som verkligen betyder något är att bygga 
nätverk med andra, inte bara vara en kyrka för de 
som redan är med. Människor ska kunna möta var
andra ute på torget utan att känna oro för någon 
som ser annorlunda ut. 
Att Tenstakyrkan fortsätter försöka erbjuda det, på 
en plats där motgångarna är många, är viktigt för 
henne.

–  Jag tror att det är vad Jesus bjuder oss till. Och 
håller vi oss nära Jesus är det inte så komplicerat. 
Det är när vi kommer bort från honom som vi bör
jar bygga kyrkor med väggar, som har gränser. 

Tenstakyrkan vill bygga en gemenskap som går på djupet  
och håller långsiktigt.

ETT JOBB ÄR OFTA den snabbaste vägen 
in i det svenska samhället, men för 
det krävs utbildning och ofta körkort. 
I Hudiksvall har man hittat ett sätt att 
hjälpa nyanlända skaffa sig både och.

Det började med en språkgrupp för 
en grupp burmesiska kvotflyktingar, 
kring påsk för elva år sedan. Då hand
lade det om att förklara traditioner 
och särskilt svåra ord som påskris. 
Ganska snart insåg man behovet av 
hjälp med läxläsningen.

–  Förstår man inte orden blir det ju 
svårt att klara skolan, säger Kenneth 

Sandberg, pensionerad lärare från 
Baptistkyrkan i Hudiksvall, som varit 
med från början.

Med åren, och olika grupper av nyan
lända, har verksamheten förändrats.

–  Nu är det mindre ren skola. Vi hjäl
per asylsökande med språket, och en 
del behöver att lära läsa sig från början.  

En gång i veckan träffas de, och nu
mera är det 4060 personer som får 
hjälp varje termin

–  Vi är några pensio
nerade, eller passio
nerade, om man så 
vill, lärare som gör 
det här. Det fina 
är att vi kan sitta 
med en eller två 
elever och ge dem 

tid, verkligen gå igenom läroboken. 
Att läxläsning och språkhjälp utöka

des med övningskörning var en natur
lig förlängning. 

–  Några av de äldre kom till mig och 
berättade att de sökte jobb, och att det 
gick bra ända tills de fick frågan om 
körkort. Det är ju en stor kostnad, så 
jag köpte mig en gammal bil för att 
mängdträna dem i trafiken. 

Kenneth Sandberg tänker fortsätta 
så länge han känner att Läxhjälpen 

behövs.
–  Det här hjälper långsiktigt. 

De flesta kommer i arbete, och 
det känns oerhört menings
fullt. Det märks hur de växer 
när de får en inkomst och kan 

börja göra egna val. 

”Det är oerhört meningsfullt att se människor växa”
Språk, utbildning och körkort 
är nyckeln till integration. Hos 
Läxhjälpen i Hudiksvall får ny-
anlända hjälp med alla tre.

Maria Langefors.

Kenneth 
Sandberg.

REPORTAGE INTEGRATION
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– VÄRLDEN BEHÖVER sammanhållning. 
Det finns en trend i tiden att dela upp 
sig. Tidens senaste terrordåd har ofta 
utförts av just separatister. VI som kyr
ka ska vara en motkraft till all form av 
separation, säger Olle Alkholm, biträ
dande kyrkoledare.

Enheten har varit en tanke ända från 
början, när den gemensamma kyrkan 
bildades. 

 Djupast kommer allt detta förstås 
från Nya testamentet, där det finns en 
uttalad enhetstanke. Olika församling
ar kan ha olika sätt att hantera olika 
frågor, men det gör inget. Samarbete, 
samverkan och gemenskap har varit 
vår drivkraft från början.

Det är knappast ett färdigt arbete, 

bara för att man fattat beslut om ett 
gemensamt samfund. 

– Att vara en uniting church, en för
enande kyrka, är en process. Vi är inte 
en förenad kyrka, utan förenande. Som 
kyrka och som församlingar i gemen
skap befinner vi oss i en ständigt pågå
ende process. 

En inre enighet hjälper också att 
öka den mångfald som möter i världen 
runt omkring oss. 

– Kyrkan är inget serviceorgan för oss 
själva, utan ska tjäna världen. 

DET SOM ÄR SPECIELLT för Sverige är 
att tanken att gå ihop började på för
samlingsnivå, redan på 60talet. Att 
man är en del i en unik process är dock 
kanske inte något vanliga medlemmar 
går och tänker på. Kanske inte heller 
att Equmeniakyrkan är en ekumenisk 
kyrka och hör till den familj som kallas 
just ”United/Uniting”. Detta samtidigt 
som kyrkan internationellt värnar sina 
konfessionella relationer och finns i 
såväl den baptistiska, metodistiska och 
reformerta världsgemenskapen. 

– För de allra flesta av våra med
lemmar är den lokala församlingen 
referenspunkten. De är intresserade 
av sitt sammanhang och hur de kan 
tjäna där. Då är enhet och ekumenisk 
identitet den goda grund vi står på i ett 
allt mer mångfaldigt och segregerat 
samhälle. Genom våra internationella 

relationer finns vi också i 
ett mycket större sam

manhang och delar 

den världsvida kyrkans uppdrag. 
Att kyrkans tro skulle riskera att bli 

ett utslätad för att flera traditioner gör 
gemensam sak, tror inte Olle Alkholm.

– En ekumenisk vision och en god 
teologisk grund är en väldigt bra kom
bo. Vi tror ju inte på vad som helst! 

EN NÄRA OCH personlig tro, förenad 
med ett starkt engagemang för sam
hället och globala frågor, det är en för
enande kyrkas styrka. Enhetstanken 
sträcker sig långt utanför bara kyrkan, 
menar Olle Alkholm.

– Hela mänskligheten är ju en och 
den samma. Utmaningen är att inte slå 
sig till ro, tänka ”nu har vi gjort något 
vi kan vara nöjda med”. Vi får aldrig 
börja tro att vi är klara. 

SARA GRANT

UNITING... VADÅ?
Hur kan Equmeniakyrkan bli  
Uniting Church in Sweden på  
engelska? Det är förstås mer än  
en översättning, och mer än ett 
namn. Det är en beskrivning av 
vad Equmeniakyrkan är för en 
slags kyrka men också en drivkraft.

UTBLICK UNITING CHURCHES

”Utmaningen är att inte  
slå sig till ro, tänka ”nu har  
vi gjort något vi kan vara 
nöjda med”. Vi får aldrig 
börja tro att vi är klara.”

ILLU
STRATIO

N
: G

ETTY

Equmeniakyrkan är medlem i 
Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas 
Världsråd samt finns med i:
l  Baptist World Alliance (BWA)
l  World Communion of Reformed 

Churches (WCRC)
l  World Methodist Council (WMC)
l  International Federation of Free 

Evangelical Churches (IFFEC)
l  European Baptist Federation (EBF)
l  European Methodist Council (EMC)
Genom särskilt avtal är Equmenia-
kyrkan ansluten som en förenad kyr-
ka (Affiliated United Church) till: The 
United Methodist Church (UMC).
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UTAN SLUT    
RYMD

den värld människor lever i. Då blir 
tron irrelevant.

Traditionellt har det alltid funnits 
fler troende fysiker och astronomer än 
exempelvis biologer. Det är något med 
det storslagna och oändliga i univer
sum som snarast bekräftar Gud än gör 
religionen till något besvärligt för det 
vetenskapliga. Faktum är att till och 
med Big Bangteorin från början lan
serades av en katolsk präst, belgaren 
George Lemaître. 

På medeltiden var det något av en 
självklarhet. En allsmäktig Gud kunde 
naturligtvis skapa ett oändligt univer
sum om han ville, och så var det med 
den saken. I dag kan vi få så mycket 
mer konkreta bevis än så. 

DEN DEL AV UNIVERSUM som vi kan ob
servera, det som kallas Hubbleuniver
sum, är 46 ljusår stort (på ett ungefär, 
men hur som helst väldigt, väldigt 
stort). En vanlig uppfattning är sedan 
att den del vi inte kan se, med teleskop 
eller blotta ögat, är minst 20 gånger 

större än så. Vad som finns bortom det, 
kan forskarna bara gissa sig till. Det är 
mycket möjligt att det finns något ut
anför detta område. 

ÄNNU MER UNIVERSUM bortom det vi 
kan se, alltså. År 2008 upptäckte fors
kare nämligen att galaxerna rör sig ge
nom universum som om de påverka
des av gravitation från något mycket, 
mycket långt borta. Genom att studera 
denna så kallade dark flow, kanske 
forskare kan komma närmare ett svar.

Ju mer vi lär oss, desto fler blir dock 
frågorna. Och det gäller även de som 
vet allra mest. Just nu kan fysiker sä
gas veta mindre än någonsin, menar 
Ulf Jonsson, talar om att fysiken är i 
mitt uppe i en total omprövningspe
riod. Efter alla nya upptäckter inser 
forskarna att de inte alls vet så mycket 
som de trodde.

– En bekant, som är fysiker vid CERN 
(Europeiska organisationen för kärn
forskning) beskrev det som att få ett 
knytnävsslag i ansiktet, när hon insåg 

HUR KAN MAN TÄNKA sig Gud i ett stän
digt expanderande universum där 
forskarna verkar hitta nya planeter 
och okänd materia varje dag?

Tja, till att börja med råder det idag 
ingen totalkonflikt mellan teologin 
och naturvetenskapen. 

Ulf Jonsson, professor i religionsfi
losofi vid Newmaninstitutet i Uppsa
la, menar istället att dialogen är mer 
intensiv, öppen och respektfull än nå
gonsin. 

– ”Den vetenskapliga världsbilden” 
som man pratade om på 50 och 60ta
let finns inte längre. I dag är vetenska
pen en ständig process av omprövning, 
och de flesta är överens om att det vi 
tycker oss veta inte är något annat än 
den bästa förklaring vi har just nu. 

Ulf Johansson menar att teologin 
snarast gör vetenskapen en tjänst, ge
nom att påminna om att det finns frå
gor som inte har några svar.

– Det finns annan en risk med att 
isolera religion från vetenskap, och 
det är att tron förlorar all koppling till 

Det är inte bara oändligt. Universum verkar dessutom 
bara bli större och större ju mer forskarna upptäcker. 
En svindlande och ibland otäck tanke – och var får  
Gud plats i allt här? 

UTBLICK UNIVERSUM
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UTAN SLUT    
att 90 procent av materien är okänd 
för oss. 

Andra forskare har sagt att vi i dag 
inte ens kan vara säkra på att univer
sum hade en början.

– Att det i dag finns så mycket vi 
inte vet ger förstås både forskare och 
teologer ett annat spelrum, säger Ulf 
Jonsson.

Det finns dock en viktig skillnad den 
oändlighet som förknippas med rym
den, och den som kan beskriva Gud. 
Det handlar om tid och rum. I Isaac 
Newtons (16431727) lagar 
är tid och rum givna, 
och oberoende av allt 
annat i universum. 
Albert    Einstein 
(18791955)    vi
sade istället på 
en världsrymd tid 
och rum är rela
tiva och inte kan 
existera som obe
roende begrepp. 

Guds oändlighet, 

ÅR 1929 UPPTÄCKTE den amerikan-
ska astronomen Edwin Hubble att 
galaxerna rörde sig bort från oss, 
och att hastigheten ökade med av-
ståndet. Detta, insåg Hubble, måste 
bero på att själva universum faktiskt 
utvidgas och växer. Upptäckten 
kallas Hubbles lag. Den innebar att 
Hubble hittade ett sätt att beräkna 
universums ålder. 

Genom att mäta med vilken 
hastighet universum expande-
rar, kunde han få fram hur länge 
universum måste ha expanderat 
sedan det skapades, för att nå sin 
nuvarande utsträckning – ungefär 
som att en bil som kör i 100 km/h, 
som kommit 200 kilometer måste 
ha varit på väg i två timmar.

BARA FÖR ATT universum är knappt 
14 miljarder år gammalt, betyder 
de inte att det har en radie på 14 
miljarder ljusår. Eftersom universum 
expanderar sändes ljus som når 
oss i dag ut från de mest avlägsna 
platserna när de var närmare, men 
under tiden ljuset färdats mot oss 
har sträckan blivit längre. 

däremot, står utanför tid och rum, för
klarar Ulf Jonsson. Redan Augustinus 
(354430) talade om en värld skapad ur 
intet och om Guds eviga nu. 

– En fysiker eller astronom kan 
aldrig ställa sig utanför universum. 
Universum är något givet, och måste 
därför alltid skildras i ett inifrånper
spektiv. Men vi talar om Gud som all
vetande, att han står utanför tiden och 
är framtid och nutid på samma gång. 
Det är möjligt att universum inte har 
någon begränsning och kan beskrivas 

som oändligt, men det finns en 
kvalitativ skillnad där.

IBLAND FRAMSTÄLLS uni
versums    oändlighet 
som något obehagligt 

i  sin ogripbarhet.  
I   Douglas Adams 

humoristiska  rymd 
e pos ”Liftarens guide 
till galaxen” möter vi 

det påhittade tortyr
redskapet  VidgadeVy

”Gud är ju någon, inte något. 
Gud övergår oss, men är någon 
du kan säga du till.”

Cusanusprojektet är  
ett samarbete för utbildning  
och forskning, där flera olika  

kyrkor, bland annat Equmenia-
kyrkan, och högskolor medverkar. 

Syftet är att på ett konstruktivt 
sätt samtala om relationen mellan 

natur vetenskap och religion,  
fördjupa diskussionen och öka 

förståelsen mellan  
de deltagande 
 institutionerna.

erVortex (Total Perspective Vortex i det 
engelska originalet), där personer drivs 
till vansinne genom att få en skymt 
av sig själva i relation till universums 
gränslöshet.  Insikten om vår egen 
obetydlighet blir helt enkel för stor att 
bära. 

Att tala om Gud som oändlig är dock 
något helt annat, menar Ulf Jonsson.

– Gud är ju någon, inte något. Gud 
övergår oss, men är någon du kan säga 
du till. Då blir det en annan sak, och 
oändlighetsaspekten inte otäck på det 
viset.

Känns det svindlande? Var bara lugn, 
det är som det ska.

”Om du kan greppa det, är det inte 
Gud”, hälsar Augustinus genom årtu
sendena. 

SARA GRANT

FO
TO

: G
ETTY
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LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2016. En jord
bävning som mätte 7,8 på Richterska
lan. 53 evighetslånga sekunder som 
krossade människor och hus längs 30 
mil av Ecuadors kust mot Stilla Havet. 

Pedernales är en av de städer som 
drabbades hårdast av jordbävningen. 
Där finns församlingen El Maná, en del 
av Förbundskyrkan, Equmeniakyrkans 
samarbetskyrka i Ecuador. 

Delar av El Manás kyrkobyggnad är 
fortfarande avstängda. Det är stora 
sprickor och hål i golv och väggar. Här 
sitter församlingsledarna nu samlade 
inne i sin kyrka.  De berättar avskalat 
om vad som hände och hur de upplev
de den ödesdigra dagen. Luften dallrar 
av sorg och av hopp. Alla har förlorat en 
familjemedlem eller vän. Allas boende 
har påverkats på något sätt. Möjlighe
terna till inkomst har begränsats dras
tiskt. Samtidigt finns en glädje över att 
församlingen fått spela en stor roll, inte 

bara för medlemmarna, utan för invå
narna i staden i allmänhet. 

Direkt efter jordbävningen startade 
Förbundskyrkan ett otroligt hjälparbe
te. De fick ut vatten och mat till behö
vande, lagade måltider till mer än 200 
personer under två månader, delade ut 
hygienartiklar, kläder och skolmateri
al, gav gratis sjukvård och erbjöd psy
kologsamtal i grupp och enskilt.

EQUMENIAKYRKAN VAR närvarande från 
starten, men vi finns här fortfarande. 
Vi har tre missionärer i Ecuador som 
framförallt deltagit i samordningen 
och i det psykosociala arbetet med psy
kologsamtal och skratterapi. 

Petter Hermansson, en av Equmenia
kyrkans missionärer på plats berättar: 

–  Det stora antalet nya gatuförsälja
re, samt de många bordeller som har 
öppnat runt städerna vittnar om kon
sekvenser av katastrofen.  Förlorade 
arbetstillfällen är anledningen till att 
Förbundskyrkan nyligen inledde ett pro
jekt för småföretagare. Projektet utbil
dar och stödjer människor som har kon
kreta idéer för att kunna försörja sig.

Vid ett besök i det drabbade områ

det i januari 2017 syntes nybyggnatio
nerna, men det som också syns är de 
många människor som bor i halvdana 
”hus” bland ruinerna och de som fort
farande bor i tältläger.

PAOLA CASTRO och Santos Esmeraldas är 
två av ledarna i El Maná. De är gifta och 
har fyra barn. De bor kvar på sin tomt 
bland delar av sitt raserade hus. Tak och 
väggar i sovrummet består av presen
ningar. Sängarna står på betongklum
par, för att vattnet som kommer in när 
det regnar inte ska förstöra möblerna.

–  I natt när jag låg och sov i min säng, 
vaknade jag med ett ryck, säger Santos. 

–  Det första jag tänkte var: ”Var är 
min familj och vart kan vi ta vägen nu 
när det är en till jordbävning?” Sedan 
blev jag lättad. Marken skakade inte. 
Det häftiga regnet hade gjort att en av 
presenningarna brustit och det jag vak
nade av var allt vatten som forsade in 
och ner på sängen där jag låg. 

Nyhetsteamen är borta sedan länge. 
Det är nu en annorlunda vardag, men 
Förbundskyrkan finns och fortsätter 
vara verktyg för Guds mission i världen.

ULRIKA MORAZÁN

Ett år efter jordbäv ningen bor 
många i halvfärdiga hus, och 
många kämpar för att försörja 
sig. Vår samarbetskyrka hjälper 
människor tro på en framtid igen.

GER HOPP IGEN
 SKRATT OCH UTBILDNING

Många bor kvar 
i provisoriskt 
lagade hus där 
det regnar in.

UTBLICK MISSION
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SALT ÄR BRA ATT HA, men om saltet förlorar sin säl
ta, hur ska ni få det salt igen? Bevara er sälta och 
håll fred med varandra”, Mark 9:50. Först ställer 
Jesus en fråga om hur vi ska få saltet salt igen och 
sedan ger han ett tips för hur vi inte ska behöva 
komma dit: håll fred med varandra.

Saltet förvandlar tillstånd, hindrar förruttnelse 
och möjliggör liv. I Equmeniakyrkans vision står 
att ”mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig 
och hela världen”. Har vi en nyckel här, i att Jesus 
kan förvandla och att vi ska möjliggöra sådana pro
cesser?

Unga människor mår allt sämre. Här kan vi kom
ma med salt och ett budskap om förvandling och 
frid. Allt fler känner sig ensamma. Här kan vi vara 
salt och skapa gemenskap och gudsmöten i våra 
församlingar. Vi är salt, det är inget vi blir. Det 
finns i vår natur som Jesus efterföljare. Att vara 
salt är inget val, utan en förutsättning för oss som 
kyrka. Tron på kärlekens Gud måste delas och vara 
aktiv.

“HAVE SALT IN YOURSELVES, and have peace one 
with another” lyder den engelska översättningen. 
Jag ska alltså vara salt i mig själv, inte ruttna, utan 
växa och leva. Det är saltets funktion i mig. Och 
fortsättningen på versen är att jag ska hålla fred 
med människor. Vad innebär det i mitt liv och i vår 
församling? Kanske är att förmedla Guds frid till 
människor vår tids viktigaste uppdrag som kyrka? 
Frid till ensamma svenskar som lever i en existen
tiellt mager tillvaro och till människor som flytt 
från krig. Till min granne som nyss skilt sig och nu 
pusslar med livet och oron för barnen. 

Är det detta som är att vara salt? Att förmedla 
frid. Att skapa mötesplatser som inte finns någon 
annanstans i samhället. Mötesplatser för mitt inre. 
Mötesplatser mellan generationer. Möten mellan 
mig och Gud. Platser där jag får tro på något som är 
större än mig själv i världens mest individualistiska 
land. Att vara salt kan innebära att vara en krydda 
som är självklar, men ändå alltid märks. 

Därför ska vi i kyrkan höja vår röst för männ
iskors lika värde i alla lägen. Vi ska fortsätta ska
pa en mosaik av olika mötesplatser där alla typer 

av människor får plats och kan känna fred. Vi är 
720  församlingar som varje vecka möter människor 
med behov och berättelser. Scouter, tonåringar 
och gudstjänstfirare som delar livet, skrattar, fikar  
och ber. 

VI HAR ANTAGIT EN ny vision om att starta 50 nya 
församlingar innan 2025. Vi får tillsammans  
skapa nya mötesplatser för nyinflyttade, grannar 
och nysvenskar både kring våra köksbord och det 
gemensamma nattvardsbordet. Vi får som kyrka 
kliva fram och bära med oss Guds fred, dela med 
oss av saltet till vår värld och bjuda in människor 
i våra liv.

Gud, TACK för kraften i saltet. Gud, HJÄLP oss att 
förbli salt genom att hålla fred med varandra. VISA 
oss hur vi kan förmedla din frid och kärlek i vår 
vardag. Välsigna vår kyrka. AMEN

SARA MELLERGÅRD
EVANGELIST OCH FÖRSAMLINGSUTVECKLARE,  

REGION STOCKHOLM

”Vi är salt”
”Saltet 
förvandlar 
tillstånd, 
hindrar 
förrutt
nelse och 
möjliggör 
liv.”



24 maj 16.00  
Missionsträff, möte kyrkokonferensen-
sens internationella gäster,  
Equmeniakyrkan Asklanda
24–28 maj  
Kyrkokonferens, Tånga Hed Vårgårda
1-9 juli  
Hönökonferensen
2-9 juli  
Almedalsveckan

7 oktober  
Regionala fester
l  Region Mitt,  

Härnösands folkhögsskola
l  Region Stockholm Kyrkan  

vid Brommaplan, Stockholm
l  Region Öst, Vetlanda Missionskyrka
l  Region Väst, Borås
l  Region Syd Bosarpsgården,  

Sösdala

8 oktober
Tacksägelsedagen,  
Insamling till Equmenia
14 oktober Regionfest
Region Svealand,  
Karlskoga folkhögskola
3 december–31 januari  
Insamling, Tänd ett ljus
10-12 maj 2018  
Kyrkokonferens, Gävle

Året är 1924, det är den 3 augusti 
och årskonferens för Metodistkyr-
kan. Deltagarna har samlats till 

konferensens högtidsfest i Kyrko-
grottan i Limhamn, ett gammalt 
kalkbrott som gjordes om till amfi-
teater och fick sitt namn av att så 
många kyrkliga sammankomster 
ägde rum här. 

Precis innan bilden tas verkar  
några ha upptäckt att det är  
fotografering på gång: de  
släpper scenen och vänder sig  
om för att komma med på bild.

Ur bildarkiven

TILLBAKABLICK 


