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Kristendomsskolan
har lockat unga
sedan 60–talet.
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När pressen
blir för stor

Alla vill känna sig behövda
VÄLKOMMEN TILL ett nytt num

mer av tidningen Equmen. Den
skickas till dig inom Equmenia
kyrkan. Vi vill dela goda be
rättelser om vad som händer
i våra församlingar och vad vi
gör tillsammans av utbildningar,
satsningar på barn och unga, i
vårt internationella arbete med
mera.
Vi behöver stärka varandra,
inspirera och hjälpa varandra att
hitta bra fokus. Det är så myck
et i vår samtid som sliter isär,
både oss själva och vår värld. Det
är lätt att bli uppgiven och just
tappa fokus. Vad är egentligen
viktigast? Vad kan vi göra för
skillnad?
Samtidigt sker mycket gott. Vi
tror på Gud som hela världens
skapare, räddare och livgivare.
Gud är ständigt  skapande, räd
dande  och   livgivande.  I  Guds go
da Andes sändning får vi delta.
I DETTA NUMMER lyfter vi särskilt

fram barn och unga. Det är ett
viktigt fokus. Vår insamling till

Sannerligen, den
som inte tar emot
Guds rike som ett
barn kommer
aldrig dit in.
Mark 10:15
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Equmenias barn- och ungdoms
arbete närmar sig.
Därför har vi ett större reporta
ge om Sjöviks kristendomskola,
ett om barns och ungas psykiska
(o-)hälsa och vi lyfter fram ung
domsledarnas viktiga roll.
EN AV VÅR TIDS utmaningar är se
barn och unga som fullt ut värdi
ga, som lika mycket människor
som vuxna.
Barn och unga tillhör ingen
egen kategori. Om vi ska kunna
mötas behöver vi börja där; i öm
sesidighet, människa till männ
iska. Barn och unga hör till Guds
rike och till Guds gemenskap
och församling (Mark 10:13-16),
lika mycket som vuxna. Barn och
unga behöver få känna det, att
de har en uppgift, räknas med
och tas på allvar.

Vi behöver
stärka
varandra,
inspirera
och hjälpa
varandra
att hitta
bra fokus.

vi absolut också ska), behöver vi
fråga oss vad barnen vill ge.
ALLA MÄNNISKOR är helheter av
kropp, själ och ande, skapade
för gemenskap med Gud och
människor. Låt oss hjälpa var
andra att upptäcka mer av hur
församlingen kan vara en sådan
gemenskap, för hela människan,
för alla.
SOFIA CAMNERIN
BITRÄDANDE KYRKOLEDARE

ALLA MÄNNISKOR, stora och små,

behöver bli lyssnade på, älskade,
men också få känna sig behövda.
I stället för att tänka att vi vuxna
ska ge något till barnen (vilket
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DET HÄR ÄR MOTULI, 11 ÅR, Daniel,

8  år, Roli, 9 år och Mardochée, som
är 5 år gammal. De står framför sin
skola Mabie Primary School i Semen
dua, Kongo-Kinshasa.
Den drivs av en av våra samarbets-
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kyrkor, baptisternas CEBU, med stöd
från Equmeniakyrkan.
Där arbetar 13 lärare i tolv lek
tionssalar och killarna på bilden
gör alla bra ifrån sig i skolan.
När bilden togs var det egentligen

FOTO: GEORGE OLVIK

SOMMARLOV
PÅ SKOLGÅRDEN
sommarlov, men de fyra vännerna
hade ändå gått till skolgården för
att leka.
Bilden togs i samband med att
kyrkoledare Lasse Svensson besökte
Semendua och CEBU i juli i år.
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Regionfesterna

som ett stort kyrkfika
I OKTOBER ÄR DET äntligen
dags för regionfest med
stämma igen. Regionfesten är
ett tillfälle då vi som är aktiva i
församlingar och föreningar får
mötas, inspireras och lära känna
varandra. Programmet ser olika
ut i olika regioner och innehåller
allt från seminarier, gudstjänster
och paneldebatter till talkshows,
konserter och tävlingar.
Under  regionfesten   håller   också Equ
menias regioner sina årliga stämmor.
– Vi är en stor region men på regi
onfesten får alla församlingar och
föreningar mötas och synas, säger
Niklas Björklund, församlings- och
föreningsutvecklare i region Mitt.
– Det är som ett stort kyrkfika på

en söndagförmiddag! Vi samlas från norr
till söder, alla olika generationer och bak
grund.
De flesta som medverkar i regionfester
nas program är anställda inom Equmenia
och Equmeniakyrkan som jobbar regionalt
och nationellt. I många regioner deltar
också församlingsmedlemmar och pasto
rer från regionen och några har bjudit in
medverkande från andra håll. Allt för att
skapa ett program som passar alla.
– Vi ska ha talkshow, till exempel. Det ser
jag fram emot. Det är svårt att göra ett pro
gram för åldersspannet 13 till 80 år, men
det här kommer passa för alla åldrar, säger
Niklas Björklund.
I Syd, Väst, Öst, Stockholm och Mitt är
samlingen den 7 oktober. Svealand och Norr
möts en vecka senare, den 14 oktober.

BÖN- OCH OFFERDAG
DEN 8 OKTOBER har vi
vår årliga bön- och
offerdag för Equmenia.
Den dagen lyfter vi
särskilt våra barn- och
unga i bön och samlar
in pengar för detta
arbete. På equmeniakyrkan.se finns
mer material, såsom
filmer och affischer, att
använda. Där hittar du
också information om
hur insamlingen går till.
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UNGDOMSLEDARUTBILDNINGEN
NU ÄR UNGDOMSLEDARUTBILDNINGEN

igång. Nära 40 ungdomsledare från
norr till söder möts under året regel
bundet för undervisning, fortbild

ning, handledning och samtal. Första
samlingen för hela gruppen hölls i
augusti i Jönköping och nästa träff är
i slutet av november.

VÄXA SOM LEDARE

Equmenias
riksstämma

I HÖST STARTAR ledarutbild

17-19 NOVEMBER

är du välkommen
till Equmenias
riksstämma i
Växjö! Riksstäm
man är Equme
nias högsta   beslu
tande organ och
där möts årligen representanter
från alla föreningar. Dessutom hålls
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Däremellan deltar alla ungdoms
ledare i grupphandledning i sina
regioner.

den årliga Equmeniagalan med
prisutdelning och galamiddag.ag.

ningen Växa som ledare. Den
är till för alla som är ledare i en
Equmeniaförening. Oavsett om
du jobbar med scouter, Puls,
tonår, söndagsskolan eller vad
som helst. Utbildning
en sker över tre
heldagar där den
första äger rum
i höst på fem
olika platser i
landet. Läs mer
på equmenia.se/
vaxasomledare
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REPORTAGE UNGDOM

”HÄR HAR
AG BLIVIT
DEN JAG R”

Kristendomsskolan på Sjövik har lockat ungdomar sedan
60–talet. Varje sommar samlas ett hundratal deltagare
i fyra årskurser, för två veckor av bad, bön, utbildning,
natur och vänskaper för livet.
– Det är fantastiskt att få följa dem, säger föreståndaren
Fredrik Södertun.
TEXT: SARA GRANT FOTO: MARCUS GUSTAFSSON

REPORTAGE UNGDOM

DET RÅDER FULL AKTIVITET PÅ UDDEN vid vattnet.
En grupp hugger ved, gör upp eld och knådar deg
till pinnbröd, medan en annan lär sig bygga vind
skydd. I helgen är det hajk för andraårseleverna
här på Sjöviks kristendomsskola utanför Avesta.
Sedan 60–talet har ungdomar samlats till som
marläger här. Första året var de ett par stycken. I  år
är det 110 deltagare, med lite drygt 30 deltagare
i varje årskurs – utom den lilla gruppen sistaårs
elever, de är bara fyra tjejer och åtta killar.
– Det räcker att det dippar ett år, så följer den
effekten med årskullen i fyra år, säger Eva Reith
ner, som varit lärare här i många år. Hon hör själv
hemma i Mora, och de flesta av både ungdomar och
ledare är från regionerna Stockholm, Svealand och
Mitt, även om kristendomsskolan är öppen för alla.
Hajken är något alla ser fram emot, men Sjövik
handlar om mycket mer än friluftsliv. Samtidigt
som andraårseleverna förbereder sig för sitt även
tyr i naturen, håller Eva Reithner en traditionell
lektion i en av folkhögskolans byggnader. Här sitter
ettorna som just gått ut sjunde klass. Tidigare har
de genom dramatiseringar och rollspel fått möta
personer som skrivit Bibelns böcker. Nu får de lära
sig hålla reda på i vilken ordning böckerna står.
–  Det är så olika – vissa kan ingenting, andra kan
lite mer. Meningen är att de ska börja veta, sedan får
de hjälpa varandra hitta i Bibeln, säger Eva Reithner.
– Vi börjar med de enkla grunderna, sedan när
de lär känna varandra bättre kan det bli djupare
samtal på ett bättre sätt.
Öppenheten, närheten och gemenskapen är nå
got som kännetecknar kristendomsskolan. Veckor
na på Sjövik är en trygg plats, ett andrum där du
kan vara dig själv och våga sänka garden.
–  Allt kommer fram på två veckor. Du kan inte
dölja vem du är när man lever så här nära inpå
varandra, säger Bodil Eriksson från Stöde utanför
Sundsvall, som varit lärare på Sjövik under större
delen av 2000–talet.
I klassrummet blir
Bibeln begriplig.

Pastor Fredrik
Södertun.
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Efter lunch är
det tid för bad
och volleyboll.

Vid vattnet har grupperna bytt av varandra. De
som tidigare gjorde upp eld och byggde vindskydd
ska nu få öva att kantra med sina kanoter och hjälpa
varandra upp. Det är en förberedelse inför helgens
hajk förstås, men även ett sätt att få gruppen mer
samspelt och lära ungdomarna att lita på varandra.
– Det vi gör här handlar om att bygga upp ungdo
mar, både genom att få dem att ta steg i tron och i
mötet med Jesus, och genom att rusta dem att ta an
svar i församlingen hemma, säger Fredrik Södertun.
HAN HAR VARIT FÖRESTÅNDARE för kristendomssko
lan i ett par år nu, och sett många ungdomar ut
vecklas och mogna. Så många som 95 procent av
deltagarna som går första året återkommer nämli
gen, och de flesta av dem går alla fyra åren.
– Det är fantastiskt att få följa dem, att se dem
växa och få lära känna dem. Det finns ett stort vär
de i att få se dem komma tillbaka år efter år. Och
att lärare och ledare också återkommer, det gör att
det finns en fantastisk ackumulerad kunskap här,
som vi ärver av varandra.
Kristendomsskolans fyra år bygger på varandra
på ett sätt som både fördjupar och breddar. Första
året kan liknas vid en konfirmationsläsning. Det
hålls ingen konfirmation på Sjövik, däremot dop
under avslutningsgudstjänsten.
– Många åker däremot hem och konfirmeras i sina
hemförsamlingar efter veckorna på Sjövik, säger
Fredrik Södertun.
Andra året är en fortsättning, med fokus på Nya
Testamentet i kristendomsundervisningen och
med kanothajken med övernattning i det fria som
årskursens stora äventyr. Den som går alla fyra
åren på Sjövik får en grundläggande friluftsledar
utbildning med sig i bagaget.
– Hajken hänger samman med ungdomsledar
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I en trygg grupp
vågar man välta
med kanoten.

Lägret avslutas
med en gudstjänst med dop.

kursen. Det är en ledarutbildning, men med liv
räddning och brandsläckning, och under hajken
får de omsätta sina övningar i praktiken.
Tredje året fokuserar undervisningen på Gam
la testamentet, och i stället för hajk har man ett
dygns retreat.
–  Vi talar om olika sätt att be, och sedan går vi
på en vandring och de får pröva att vara i tystnad.
FJÄRDE ÅRET LIGGER FOKUS på lärjungaskap och

efterföljelse, och kan se lite olika ut beroende på
vad som vuxit fram i gruppen.
– Sista årets tema utgår från gruppens frågeställ
ningar, och det varierar förstås. Fyran blir som ett
slags examen, ett avslut, men också ett utsändan
de. Det finns utrymme för fördjupning, men vi
knyter också ihop säcken på något vis.
På fyra år mognar och djupnar deltagarnas per
sonliga tro, och målet är förstås att de sedan ska gå
vidare ut i verkligheten med sina erfarenheter och
insikter som en stadig grund att stå på.
– De är utrustade för att kunna ta ansvar i för
samlingen hemma, som hjälpledare i tonårsarbetet
eller ungdomsgrupperna, säger Fredrik Södertun.
För många är det dessutom lockande att bli led
are på Sjövik. Då måste de dock vänta några år. Du
ska aldrig kunna hamna som ledare för någon som
varit elev samtidigt som du, helt enkelt. De som
gick i ettan när du själv gick i fyran måste därför
hinna gå klart alla sina år först.
– Fast det är inte alltid de man tror som vill kom
ma tillbaka som ledare. Många förändras tvärtemot
vad man trodde när man mötte dem första gången,
berättar Bodil Eriksson.
–  Det är intensiva veckor, och det ställer stora
krav på den som är ledare.
Eva Reithner håller med.
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– Det är en krävande uppgift, och därför behövs
det en blandning av gamla och nya ledare.
Dagarna är fulla under de två veckorna, allt från
undervisning till volleybollsturnering på schemat
från morgonbön till kvällsandakt, men även block
av fritid som gör möten och vänskaper möjliga.
Med så många ungdomar som samlas på ett och
samma ställe kommer det förstås även finnas de
som har ett tyngre bagage än andra. Många saker
kan bubbla upp till ytan när man lever nära inpå
varandra i två veckor.
FREDRIK SÖDERTUN TYCKER att ledarna på Sjövik är
bra rustade för det. Alla ledare har gått utbildning
en Trygga möten, och bland lärare och ledare finns
både pastorer och blivande sådana, med vana att
möta alla slags livsfrågor.
– Jag tycker vi är väl förberedda för att hantera
situationer som kan uppstå. Är det någon som har
en särskild problematik får vi avgöra från fall till
fall om det kan fungera att komma hit.
Ett krav är att man kan vara med hela tiden. Det
är viktigt för gemenskapen som byggs upp att alla
är med hela tiden.
– Det är inte alls samma sak att komma senare.
Det händer något varje gång någon kommer och
varje gång någon går.
De senaste åren har man aktivt jobbat för mer
aktiviteter och gemenskap över årskurserna. Lun
chen följs av en lång period med fria aktiviteter för
alla tillsammans. När tvåor och treor är på hajk och
retreat, ordnar fyrorna fest för ettorna. ”Sjöviks
bubblan” är viktig och fyller ett syfte, men den får
inte bli för introvert. Målet är trots allt att sända ut
ungdomarna i verkligheten.
– Vi ska visa på tron och visa på Jesus. Det är så vi
hjälper dem möta framtiden.

Allt kommer fram
på två
veckor.
Du kan
inte dölja
vem du är
när man
lever så här
nära inpå
varandra.
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REPORTAGE UNGDOM
För Hampus, Hanna
och Lovisa har Sjövik
varit en självklar del
av varje sommar.

”På Sjövik kan man dela
djupare saker än i skolan”
För fyrorna Lovisa, Hanna och Ludvig är
Sjövik ett andrum och en oas varje sommar.
Ändå känns det naturligt att detta är sista
året.
– Men jag försöker ta tillvara på varje minut
på ett annat sätt i år ändå, säger Lovisa.

”Jag har
hittat vem
jag är här,
det är en
del av min
uppväxt.”
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– JAG ÄLSKAR ATT vara här, utbrister Lovisa Hurtig,

gör att samtalen hamnar på en annan nivå.
– Eftersom jag vet att alla tänker ungefär lika om
vissa saker, kan man dela djupare saker på Sjövik
än jag känner att jag kan i skolan. Vi har något här
som binder oss samman, säger Lovisa.
– Och andakterna är en anledning att man kom
mer tillbaka. Hemma är det mest äldre och kan
ske fem, sex ungdomar, här blir det så mycket mer
kraft i lovsång och allting, säger Hampus.

17 år från Uppsala.
Kompisarna Hanna Christoffersson, också från
Uppsala, och Hampus Tuomi från Ludvika håller
med.
– Det är nästan som att ta en paus från det rikti
ga livet att komma hit, det är en så otroligt trygg
miljö. Det är så skönt att veta att jag kan komma
hit och ha vänner som verkligen tycker om mig,
säger Hanna.
Tryggheten gör också att en person kan utvecklas
och växa. För Hampus blev det första året mycket
mer än ett kul läger på sommarlovet.
–  Det var en stor förändring. När jag kom hit
första gången hade jag inte särskilt stort självför
troende, men efter två veckor kände jag alla här
och hade blivit mer utåtriktad. Jag var en annan
person när jag kom tillbaka till skolan i åttan, be
rättar han.
Att man har kyrkan som gemensam bakgrund

NÅGRA AV DEM har träffats mellan lägren. Inte ofta,
men det har hänt. Det går dock precis lika fort
ändå att komma in i den vanliga gemenskapen och
gruppkänslan igen. Lite märkligt är det dock att
vara äldst.
– Jag har hittat vem jag är här, det är en del av
min uppväxt. Nu när vi är äldst får jag tänka efter,
så att vi är lika inbjudande mot de som är yngre
och de får samma upplevelse, säger Hanna.
Fast att fortsätta komma till Sjövik är inget som
lockar. Det som de har fått här är värdefullt, och
det tar de med sig, men nu är det dags för nya ut
maningar.
– Nu vet man liksom vad som händer, man kan
konceptet, det skulle bara bli mer av samma sak
om vi fortsatte. Men jag märker att alla verkligen
tar ansvar för att göra det här till det bästa varje
dag, säger Hanna.
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INBLICK KONSENSUS

NYA METODER
MÅSTE FÅ TA TID
Att arbeta med konsensusmetoder
under kyrkokonferensen visade
sig gå riktigt bra. Utvärderingen
efteråt hade mest positiva
kommentarer. Men det finns
mycket kvar att lära, och nu är
det dags att ta nästa steg.
HELENA HÖIJ VAR vice ordförande under

kyrkokonferensen, och överlag tyckte
hon att det gick lättare än hon hade
trott.
– Ibland tog det lite tid, men jag tyck
er det var ganska häftigt att vi kunde
visa på en metod utan vinnare och för
lorare.
Parlamentariska metoder har sin
plats, menar hon, men för en kyrka
finns det en viktig symbolik i att kun
na skapa en gemensam plattform att
jobba framåt ifrån. Ett stort ansvar lig
ger förstås på presidiet, för att alla ska
få känna sig hörda.
–  Det måste vara tydligt varför ett
förslag läggs fram av presidiet, och där
för är det viktigt med debatt i plenum.
HON UPPLEVDE en större närhet till om

buden.
– Att jobba med indikatorkorten blev
så direkt. Det skapade en nerv vi inte
hade kunnat förutse.
Att det blir en kortare väg från en
skilt ombud till beslut var också något
som Jenny Dobers, kyrkoledare för re
gion Stockholm, upplevde på de refor
merta kyrkornas, WCRC, världskonfe
rens i tyska Leipzig i somras.
– Att se hur en enskild persons ord
kan komma ända upp i plenum, speci
ellt om det är någon som aldrig annars
skulle ställt sig inför hela salen och
fört fram sina åsikter i en vanlig dis
kussion, det är stort.
De sätt som en så brokig församling
EQUMEN # 2 2017

som WCRC använder
konsensus på, tror hon
kan inspirera Equme
niakyrkan att jobba
vidare med meto
den. På världskon
ferensen samlades
man i diskussions
grupper, i stället
för ett påverkans
torg som på kyrko
konferensen.
Varje grupp hade
en sekreterare, som
fångade upp grup
pens kommenta
rer, och en redak
tionsgrupp samlade
sedan varje grupps
noteringar och lade
fram ett förslag till
beslut.
Helena Höij tycker närvaron blev
– Det blir ett väl
större under kyrkokonferensen.
digt personligt sam
tal i en mindre grupp, och det var coolt
att komma så nära varandra. På påver
En öppenhet från både ombud och
kanstorget är ramarna lite lösare.
presidium är en förutsättning för att
kunna gå vidare.
– Det finns mycket kvar att öva på,
JENNY DOBERS tycker dock att kyrko
konferensen i Vårgårda var en bra och det märktes också på världskonfe
rensen. Vi måste våga vara nybörjare,
start.
– Vi lade stor energi på att utbilda men också se till att det inte går för
presidiet, och det fanns alltid möjlig fort fram. Då kan det lätt bli vanliga
het att ställa frågor. Det kändes som majoritetsbeslut ändå.
att det lagts fokus på att ingen skulle
känna sig dum.
HELENA HÖIJ ser fördelar med att låta
arbetet med konsensusmetoder ta tid.
– Jag tycker det är bra att vi ska testa
ett år till. Det är bra för debatten att
veta att man inte måste bestämma sig
på en gång, utan man kan tillåta sig att
vara kritisk, lyssna in och justera sina
åsikter. Det är ju också vad konsensus
går ut på.

”Att jobba med
indikatorkorten blev
så direkt. Det skapade
en nerv vi inte hade
kunnat förutse.”

SARA GRANT
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INBLICK PSYKISK OHÄLSA

Många unga mår dåligt. I kyrkan och
utanför. För att komma närmare en
lösning måste kyrkan våga erkänna
att det faktiskt är så.

FOTO: GETTY

VÅGA PRATA
OM DET SVÅRA
VAD GÖR VI SOM kyrka när fler och fler

unga mår dåligt? Den psykiska ohälsan
bland unga bara ökar, och siffror från
både BRIS och SCB är rätt skärrande
läsning.
– En viss del av ökningen kan säkert
bero på att unga pratar mer öppet om
problemen, men det är tydligt att det är
många som mår dåligt, säger Maria Fäss
berg Norrhall, som arbetat som läkare i
20 år innan hon blev pastor.
Det är inte de kroniska diagnoserna
som ökar, utan oro, ångest, stressymp
tom och nedstämdhet som bara blir
vanligare.
– Ungdomar i dag växer upp påver
kade på ett helt annat sätt av världen
runt omkring. De nås av allt som hän
12

der i världen, det blir svårt att värja sig
mot alla hot som målas upp, säger Ma
ria Fässberg Norrhall.
STRESSEN PÅ SOCIALA MEDIER är också

stor. Det gäller att ständigt framhäva
sig själv, lägga upp foton och under
hålla bilden av sig själv som en lyckad
människa.
– Man är så rädd att misslyckas. Det
vilar ett stort ansvar på den enskilda
individen att välja sitt liv, och alla val
situationer känns till slut som hot.
Pär Alfredsson har rest som evang
elist i nästan 12 år och mött otaliga
människor. Han har också personli
gen upplevt hur fler och fler unga mår
dåligt.

– Det ökar lavinartat, och det är ett
problem vi måste våga ta i.
Både Maria Fässberg Norrhall och
Pär Alfredsson ser sekulariseringen av
samhället som ett problem.
– Det är existentiella frågor de här
ungdomarna har – vem är jag?, vad
är meningen med allt? – och det finns
ingenstans de har möjlighet att prata
om de här sakerna. Skolan får inte tala
om tro, var ska de då få svar på sina
funderingar? Vi har fråntagit våra unga
rätten till en andlighet, och nu lever de
i ett vakuum, säger Pär Alfredsson.
Utan religionen förlorar vi de stora
berättelserna, menar Maria Fässberg
Norrhall.
– Vi har inte tolkningsramarna läng
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På Open Doors i Hjortensbergskyrkan ska alla få bli sedda.

Vi måste våga ut
trycka svaghet,
och lyfta det
här utan skam.
Maria Fässberg
Norrhall tycker
att kyrkan har
Pär
Alfredsson. helt andra kompe
tenser än sjukvår
den, men att de kan kom
plettera varandra.
– Sjukvården följer sin ru
tin, men vi har inga tidsra
mar på det viset. Vi kan fin
nas
kvar och gå med en längre
re. Vare sig man tror på
Maria
tid. Vår roll blir mer att gå
Bibelns historier eller inte
Fässberg Norrhall.
bredvid, vi behöver inte be
är de mönster för vad som kan
handla eller ha lösningen på samma
hända i livet. Utan dem kan ganska
sätt som vården.
vanliga livshändelser kännas som man
För kyrkan och tron är förstås dock
är den första i världshistorien som är
inte något magiskt piller som gör allt
drabbad.
bra.
– Kristna ungdomar är inte på något
DÄR KAN KYRKAN spela en viktig roll,
sätt skyddade mot livet. Nöden kom
genom att visa på att det finns något
mer alltid komma till oss, för vi lever
större, att det finns hopp. Pär Alfreds
i världen. Tron är det som hjälper dig
son har tyvärr sett hur man ibland kan
igenom, men den tar inte bort smär
vara rädd att erkänna att även ungdo
tan. Vi måste låta vår tro inkludera det
mar inom församlingen mår dåligt.
svåra, säger Pär Alfredsson.
– Det kan ibland förväntas av oss
Ibland är det så enkelt som att ge
att vi som är med i kyrkan, vi ska må
unga en plats att få vara sig själva på.
bra. Men allt som finns utanför kyrkan
– Vi har som mål att ungdomar ska
finns även innanför kyrkans väggar.
EQUMEN # 2 2017

”Kristna ungdomar
är inte på något sätt
skyddade mot livet.
Nöden kommer alltid
komma till oss, för vi
lever i världen.”
kunna komma hit och verkligen få
känna sig sedda, säger Linnea Linder
som är ungdomsledare i Hjortens
bergskyrkan i Nyköping sedan fyra år.
OCH DEN ENKLA GRUNDTANKEN har lett

till att fredagkvällarnas caféverksam
het Open Doors har vuxit enormt de
senaste åren.
– Från början var det en ganska slu
ten grupp, och de som var med vågade
inte riktigt bjuda med kompisar som
inte hörde till kyrkan. Sedan, i sam
band med en konfirmandgrupp som
verkligen hade en längtan efter något
mer, började fler och fler komma, be
rättar Linnea Linder
Numera kommer upp till 40 ungdo
mar varje fredag. Aktiviteterna är blan
dade. Det blir mycket lekar, tävlingar
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”Satsa på
ungdomsledarna”
När unga lever under allt
större press, blir även
kraven på ungdomsledarna större. Det är ett ansvar
som ledarna måste få hjälp
att bära.
I MÅNGA FÖRSAMLINGAR blir

När kyrkan blir en naturlig mötesplats, är det lättare att söka sig dit även när livet känns mörkt.

och aktiviteter som ska bygga grupp
känslan. Ändå är det rätt fria ramar,
alla ska känna att de kan komma och
gå som de vill.
ANDAKTEN ÄR DOCK NÅGOT som man
håller hårt på.
– Från att det knappt var någon an
dakt alls, har vi nu samlingar i kyrk
salen i upp till en timme, ibland ännu

längre om det känns att behovet finns.
Efter andakten fortsätter man med
häng och fika, till någon gång kring
midnatt. Församlingen har satsat på
att bygga en hel ungdomsvåning med
gott om plats.
– Men vi har inte skapat en fritids
gård, utan en plats där ungdomar ska
få chansen att lära känna Jesus, säger
Linnea Linder bestämt.
LEDARTEAMET HAR JOBBAT hårt för att
bli bra på att inte missa någon.
– Vi kan bestämma att ”ikväll pra
tar ni extra med de ungdomarna, och
vi kan ägna åt oss den gruppen”, och
verkligen försöka se alla och fånga upp
i samtal.
En plats att bli accepterad och en
plats att bli sedd. Där måste vi börja,
menar Pär Alfredsson.
– Kyrkan är ingen plats för de perfek
ta. Det är en nådens plats. Vi har verkli
gen något att ge vår tid, men då måste
vi också steppa upp vår egen äkthet,
tro och tydlighet.
Maria håller med.
– För den som är ung och söker sin
identitet kan kyrkan få bli en plats där
man får öva sig på att vara den man
verkligen vill vara. Då kan man också
hitta hem till sitt sanna jag.

Linnea Linder vill ge något mer.
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ungdomsarbetet en ungdoms
ledares ansvar. Det fungerar
ofta alldeles utmärkt, men det
gäller att hela församlingen ser
det som sin uppgift att stötta
sina unga ledare.
– De har ett oerhört stort an
svar. Det kan vara den tyngsta
uppgiften av alla, och den får vi
inte lasta över på någon bara för
att de vuxit upp i församlingen.
De måste få stöd och utbildning
i att möta unga, för det kan
göra hela skillnaden, säger Pär
Alfredsson.
Maria Fässberg Norrhall håller
med.
– Vi måste ta hand om våra
ungdomsledare, för de kan
få väldigt tunga förtroenden
ibland. Det är en viktig roll som
pastor att vara bollplank och att
rusta ungdomsledarna.
ETT LED I ATT UTBILDA och
stärka de unga ledarna i för
samlingarna, men också visa
på hur viktig deras insats är, är
Equmeniakyrkans ungdomsled
arutbildning som startat under
hösten. Här får unga ledare
redskap, inspiration och ett
kontaktnät som hjälper dem
i arbetet.

SARA GRANT

EQUMEN # 2 2017

Du är den som sår
VARFÖR HÅLLER JAG PÅ? Den frågan ställer jag
mig själv i bland. Det hade varit mycket bekvä
mare att sitta hemma i soffan och streama en
serie. Spelar det någon roll att jag engagerar mig
som ledare i kyrkan?
Då tänker jag på en scout som varje gång hon
kom till kyrkan hade ritat ett hjärta och gav mig.
Då tänker jag på studenten som på sitt tackkort tackar för hur mycket den fått växa som
människa i sin tro på sig själv, Gud och andra.
Då tänker jag på de kramar som getts för
att försöka dämpa ångesten som skakar i hela
kroppen. Hur kroppen sakta slappnar av och vi
kan andas ihop. Dem och många fler tänker jag
på då.

”Hör! En man gick ut för att så. När han sådde föll
en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det.
En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns
mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var
tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort
eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och
tistlarna växte upp och kvävde det, och det gav ingen
skörd. Men en del föll i den goda jorden, det kom upp
och växte och gav skörd. Det gav trettiofalt, sextiofalt
och hundrafalt igen.”
Mark 4:3-8

Jag tror att
det spelar
roll att du
ger av din
kärlek och
ditt engagemang
oberoende
av hur gammal du är.”

jorden så god som möjligt där vi har landat, med
hjälp av Guds heliga Ande.
Den som sår kan också vara du som ledare. Du
vill se barn och unga växa i tro på Gud, sig själva
och andra men det tas emot på olika sätt. Vissa
växer och blommar, andra verkar helt ointresse
rade. Då gäller det att tänka att kanske ett litet
frö ändå har fått landa någonstans.
JAG TROR ATT DET SPELAR roll att du ger av din
kärlek och ditt engagemang oberoende av hur
gammal du är. Som en kvinna sa ”Ja, jag är 92   år,
men vänder du på det så är jag 29.” Sedan kan
kärleken ta sig olika uttryck. Hur ger du vidare
den kärlek du fått?
Jesus, hjälp mig att älska med ett öppet hjärta.
Amen.
MAGDALENA GUSTAFSSON,
DIAKON I EQUMENIAKYRKAN I VÄXJÖ

DET FINNS MÅNGA sätt att läsa den här liknelsen.
Mannen som sår är Gud, och även om Gud vet
att en del kommer vara för döva öron och stäng
da hjärtan så sår han ändå. Åkern kan vara våra
egna liv där Guds kärlek får komma och gro,
men vi är olika mottagliga i olika tider och inom
olika områden.
Det Gud sår kan vara människor som föds på
olika platser med olika förutsättningar, och då
tänker jag att vi får vara med och försöka göra

EQUMEN # 2 2017
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TILLBAKABLICK

Ur bildarkiven
HÄR STÅR ROFFE, ROBBAN, Ester, Vera,
Fido, Elvy, Kerstin, Teddy, Bågan,

7 oktober
Regionala fester
l Region Väst, Immanuelskyrkan Borås
l Region Mitt, Härnösands
folkhögskola
lRegion Stockholm, Kyrkan
vid Brommaplan, Stockholm
l Region Öst, Vetlanda Missionskyrka
l Region Syd, Bosarpsgården, Sösdala

Bojs, Pricken, Raltan, Allan och Ellen
och några till och väntar på lunchen.
De är på sommarlägret Björnölöpet
med Metodistkyrkans ungdoms
förbund, MKU, år 1927. Vad som

väntar i kantinerna när man nått
längst fram i kön avslöjar inte an
teckningarna på baksidan av bilden,
men entusiasmen verkar det inte
vara något fel på.

8 oktober
Tacksägelsedagen,Insamling
till Equmenia

3 december–31 januari
Insamling till det internationella
arbetet, Tänd ett ljus

14 oktober
Regionala fester
l Region Norr, Hedlundakyrkan Umeå
l Region Svealand,
Karlskoga folkhögskola

11 mars
Bön och offerdag för pastorsoch diakonutbildningen

17-19 november
Equmenias riksstämma

10-12 maj
Kyrkokonferens 2018, Gävle

