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Hålla samman eller hålla isär?
DET HÄR NUMRET av Equmen 
handlar om mission nära och på 
avstånd. Det är klart att det är 
skillnad på Göteborgs innerstad 
och en plats långt borta i en an-
nan världsdel men i grunden är 
det samma mission. 

I en tid av splittring och upp- 
delning behöver vi försöka se 
samman det som är Guds värld 
och vårt uppdrag. Guds kär-
lek gäller hela världen och alla 
människor. Jesu ärende gäller 
inte bara några utvalda och dia-
konins uppdrag frågar inte efter 
tro och bekännelse hos den som 
lever i en utsatt livssituation. 

När vi bildade Equmeniakyr-
kan fanns en vision om att ”till-
sammans är bättre än var för sig” 
och den visionen behöver leva 
vidare och ständigt förnyas. Vi 
behöver hålla ihop världen när vi 
tänker, ber och arbetar. 

DET TYCKS LIGGA något djupt 
mänskligt i viljan att dela upp 
och hålla isär. Vissa gånger är 
det självfallet nödvändigt men 
många gånger är det av ondo. 
Det byggs murar på många håll 

i världen för att hålla det oön-
skade på avstånd. Människor 
drivs på flykt för att de tillhör 
fel grupp eller religion. Länder 
i Europa vill vara för sig själva 
och provinser önskar bryta sig 
ur. I Sverige finns de som önskar 
en tydligare uppdelning mellan 
svenskar och nya svenskar. På 
landsbygden finns upplevelsen 
av att städerna prioriteras och 
glesbygden avfolkas. Naturliga 
mötesplatser mellan generatio-
nerna saknas.

EVANGELIET HAR ett tydligt ären-
de rakt in i denna verklighet. 
Gud har skapat allt och alla. 
Alla gränser är egentligen bara 
provisorier. Människor behöver 
komma samman för att hantera 
samtidens alla utmaningar och 
den som är ensam är inte stark. 

Den kristna kyrkan i världen 
är i all sin ofullkomlighet ett 
tecken på att Gud vill enhet och 
gemenskap. Orden känns slitna 
och banala men det är vad vår 
tid behöver och grunden för det-
ta finns i vår tro på en skapare 
och en frälsare. 

Vi håller samman inte för att 
vi tänker och tycker lika i olika 
frågor. Vi håller samman för att 
vi alla tillhör samma mänsklig-
het och värld som är föremål 
för Guds kärlek och omsorg. Vi 
håller samman i mission och gi-
vande eftersom jordens resurser 
är ojämnt fördelade. 

Vi sänder vårt bröd över vatt-
nen och vi vet att det en dag 
kommer tillbaka som något vi 
behöver och kan välsignas av. 

OLLE ALKHOLM,  
BITRÄDANDE KYRKOLEDARE
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”Vi håller 
samman  
i mission  
och givan-
de eftersom 
jordens 
resurser 
är ojämnt 
fördelade.”

Han sade till dem:  
”Gå ut överallt  
i världen och  
förkunna evangeliet 
för hela skapelsen.”   
                                   Mark 16:15

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701
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NÄSTA ÅR HÅLLS kyrkokonferensen 
i Gävle, den 10-12 maj, men redan 
nu är det dags att vid församling-
ens årsmöte välja vilka som ska åka 
på konferensen. Varje församling 
med upp till 199 medlemmar får 
skicka två ombud. Större försam-

lingar än så får skicka ett ombud 
till per varje påbörjat hundratal 
medlemmar därutöver – fast max 
10 ombud per församling.

DAGS  
ATT VÄLJA

MARTIN LUTHER KING-PRISET delas ut 
den tredje måndagen i januari varje år. 
Det är Equmeniakyrkan, Sveriges krist-
na råd och Kristna Fredsrörelsen som 
delar ut priset, men det är öppet för 
allmänheten att nominera pristagare. 

Förra året gick priset till journalisten 
Martin Schibbye, och i år skickades 
inte mindre än 65 nomineringar för 
37 olika namn in. Vinnaren avslöjas  
traditionsenligt den andra advent, med 
prisutdelning den 15 januari.

DEN FÖRSTA ADVENT startar 
Equmenia kyrkans internationella 
insamling. Fram till den 31 janu-
ari 2018 inspireras vi av, ber för 
och samlar in pengar till interna-
tionell mission i nästan 30 länder. 
Bland annat kommer det finnas 
gåvopaket att ge bort i julklapp, i 
form av matpaket till föräldralösa 
barn i Kongo Kinshasa, matpaket 
till krigsdrabbade från Syrien eller 
ett gåvokort till internationell 
mission i allmänhet.

BOKEN OM Equmeniakyrkans in-
ternationella mission, Mission som 
förändrar världen,  kan ses som ett 
tack för många års troget arbete 
och offrande i mission och en 
uppmuntran 
att fortsätta 
missionssam-
arbetet för 
Guds rike i 
världen.

Här möter 
vi och utma-
nas av unga 
och äldre, 
kvinnor och 
män, pas-
torer och 
lekmän, 
kyrkoledare 
och medlemmar i Equmenia-
kyrkans omfattande nätverk av 
kyrkor i hela världen. 

Boken kostar 80 kronor och kan 
beställas på www.votumforlag.se

VAD VILL DU ATT kyrkokonferensen 
nästa år ska ta upp? Varje försam-
ling som är ansluten till Equmenia-
kyrkan, samt varje enskild medlem 
i en sådan församling, har rätt att 
skicka in motioner – förslag – till 
kyrkokonferensen. 

Enligt kyrkans stadgar ska mo-
tioner komma in till kyrkostyrel-

sen minst fyra månader före kyr-
kokonferensen. Det innebär att 
den 10  januari 2018 är sista dag att 
motionera. 

Osäker på hur man skriver en 
motion? På hemsidan finns en film 
där Andreas Möller berättar allt du 
behöver veta: equmeniakyrkan.se/
konsensus

MOTIONERA MERA

Ljus till världen

Boken om  
vår mission

Rekordmånga nomineringar

Förra året gick 
Martin Luther 
King-priset till 
journalisten  

Martin Schibbye.
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EN AV VÅRA NYASTE församlingar heter  
Equmeniakyrkan Kungsport. De samlas 
på caféet Wayne’s Coffee, ovanför en bok- 
handel mitt i centrala Göteborg. Varan-
nan onsdag firar de gudstjänst där.

–  Det är gemenskap, bön, läsning av 
Markusevangeliet och så reflekterar vi  
tillsammans utifrån texten över hur  
vi skulle kunna följa Jesus Kristus i vår 
vardag, säger Karin Fransson, som till-
sammans med sin man Gustav leder 
församlingen.

GRUNDEN FÖR arbetet med att starta 
nya gemenskaper ligger hos de så kall-
ade moderförsamlingarna. När Equme-
niakyrkan grundar nya församlingar 
finns det nämligen alltid en moderför-
samling som stöttar den nya, i bön och 
med olika typer av praktisk hjälp. För 
Equmeniakyrkan Kungsport är den för-
samlingen Donsö missionsförsamling. 

Karin Fransson tycker att nya för-
samlingar är en fantastisk möjlighet.

–  Varje kristen församling är som en 
port som öppnar upp vägen mellan 
människor och Jesus Kristus.

Redan efter ett halvår är man i full 
gång med hemgrupper, pannkakskyr-

ka på stan och cafégudstjänster. 
–  Men vi längtar efter att få nå ut 

med evangeliet ännu mer till våra vän-
ner och kontakter, säger Karin Frans-
son.

EQUMENIAKYRKAN HAR beslutat att 
grunda 50 nya församlingsgemenska-
per innan 2025. Det är ett ambitiöst 
mål, men viktigt. För församlingar 
behövs överallt där människor finns, 
och det är inte något vi kommit på just 
nu, säger biträdande kyrkoledare Sofia 
Camnerin:

–  Det har alltid varit viktigt. Varen-
da församling är grundad någon gång. 
Det har börjat med att någon sett be-
hovet, känt nöd för människor och 
platser, att några känt Guds kallelse att 
börja en kristen gemenskap på en viss 
plats. I takt med att världen byggs om, 
och vi får nya förorter och nya stads-
delar, är det naturligt att tänka att det 
behövs församlingar där. Församlingar 
är ju Kristi kropp, Guds redskap för sin 
mission. 

Det händer att församlingsgrund-
andet stagnerar under mer stabila  
perioder.

–  När allt går bra tänker man 
inte självklart på fortsatt rö-
relse och utveckling. Nu 
har vi påmints av yttre 
faktorer – vi minskar i 
medlems antal, det finns 
många människor i Sve-
rige som inte vet vad 
kristen tro innebär, vårt 
samhälle slits isär allt mer. 

Tänk församlingen som ett fält
arbete, snarare än en plats,  
säger Sofia Camnerin. Som 
kyrka behöver vi kliva ut och 
möta människor där de finns. I 
Göteborg blev lösningen att ha 
gudstjänst på ett fik mitt i stan.

Men även av inre insikter – vi vill vara 
en kyrka för hela livet, kyrkan är Guds 
redskap att förvandla världen. För att 
kyrkan ska kunna svara på behoven 
måste vi möta människor och behov 

där de finns. 
Är det inte bättre att 

försöka få befintliga 
församlingar att 

växa? 
–  Det ena kan 

inte utesluta det 
andra. Vi behö-
ver både stödja 
varandra ömse-

sidigt, men också 
se att det kan bära 

Ovanlig miljö. Mitt i Göteborg samlas Equmeniakyrkan  
Kungsport till gemenskap på ett café.

Sofia  
Camnerin

PÅ CAFÉET
GUDSTJÄNSTGUDSTJÄNST
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frukt för fler. Jag tror att vi ofta gör det 
för komplicerat. Vi kan tänka försam-
lingen som ett fältarbete, snarare än en 
plats. Om församlingen finns på fältet, 
som fältarbetarna inom socialtjänsten, 
så upptäcker vi mer. Hur ser det ut i 
vårt närområde? Vad är behoven? Vart 
ska vi gå för att möta människor och 
vad möter vi då? Befintliga församling-
ar kan bli moderförsamlingar för nya 
gemenskaper och församlingar. 
Hur liten kan en församling vara för 
att det ska vara meningsfullt? 

–  Där två eller tre är församlade är 
Kristus mitt ibland dem (Matt 18:20). 
För Guds skull är det meningsfullt. 
För vår skull kan det vara svårt och 

krångligt att vara församling med allt-
för få människor. En gemenskap är vi 
dock oavsett, som kan mötas, be, läsa 
Bibeln, dela livets glädje och våndor 
och samlas för att sändas tillbaka till 
vardagen. 

Kristna är vi inte bara i kyrkan, utan 
Guds händer och fötter där vi än är. 
Equmeniakyrkan utgörs av våra för-
samlingar, och därför är varje försam-
ling hela Equmeniakyrkan just där 
den är, hur liten den än är.
Kommer kyrkan växa, eller  
blir vi bara mer utspridda? 

–  Kyrkan kommer växa, men vi be-
höver lära oss att inte endast tänka 
numerärt. Ibland undrar församlingar 

om det är okej att de går ihop, nu när 
vi talar så mycket om nya församling-
ar. Självklart är det bra om de känt kal-
lelsen att gå ihop. Jesus ber om enhet. 
Enhet betyder gemenskap, helhet. Vi 
vill friska församlingar där människor 
möter varandra och Gud. Vi vill att fler 
ska välkomnas till gemenskaper, hitta 
hem, möta förvandling, upprättelse 
och stärkas till nytt mod och mening. 

–  Små grupper behöver moderför-
samlingar. Vi ska inte skapa små öar 
utan behöver snarare upptäcka mer 
vad ömsesidigt beroende innebär. Vi 
tillsammans utgör den del av Guds 
kyrka som heter Equmeniakyrkan. 
Hur ska vi inspirera människor att 
starta nya församlingar? 

–  Vi har ett antal personer anställda 
i  vår kyrka som lokala samordnare. De 
ska vara stöd och bollplank till både 
församlingar och enskilda. Vi har även 
utbildningar och program man kan gå, 
och behöver tala mer om det naturliga 
i att starta församlingar. Ett exempel 
är den församling jag tillhör, Hässelby 
missionsförsamling. 

Där började det för ca 100 år sedan 
med Beda Kristiansson som flyttade till 
avkroken Hässelby. Där fanns ingen 
församling, men hon ringde sin bror 
och bad honom flytta sin trädgårds-
verksamhet dit och tillsammans med 
henne starta en kristen gemenskap. 
Bara för att det behövdes där.

SARA GRANT

Ovanlig miljö. Mitt i Göteborg samlas Equmeniakyrkan  
Kungsport till gemenskap på ett café.

”Varenda församling är 
grundad någon gång.  
Det har börjat med att 
någon sett behovet, känt 
nöd för människor och 
platser, att några känt 
Guds kallelse att börja  
en kristen gemenskap på 
en viss plats.”



VÄRLDEN 

REPORTAGE INTERNATIONELLT

Tack vare volontärer från församlingen som jobbar 
med second hand-affären kan Equmeniakyrkan i 
Växjö hjälpa flera stora projekt i världen. Men minst 
lika viktigt är det att ta hand om de brottstycken av 
världen som hamnat på den egna tröskeln.

TEXT: SARA GRANT FOTO: LARS RINDESKOG

KOMMIT

I två år har frivilliga lärare 
mött nyanlända Växjöbor, 
bland annat Jalil och Mo-
hammad, på språkcaféet  
och byggt upp en gemen- 
skap över läroböcker,  
sånger, fika och andakter.



VÄRLDEN HAR 
KOMMITHIT

Anahita har 
pluggat hemma 
hela veckan. Nu 
hjälper Gunilla 
till att gå igenom 
allt hon skrivit.

DET KOMMER INTE LIKA många till språkcaféet i Equ-
meniakyrkan i Växjö längre. På ett sätt är det för-
stås bra, de som brukade komma tidigare har fått 
andra sysselsättningar – flera av dem har kunnat 
börja skolan, till exempel.

Den här torsdagseftermiddagen är det i alla fall 
några som droppar in. De fyra frivilliga som stäl-
ler upp som lärare – Gun, Gunilla, Birgitta J och 
Marianne – kan ägna stor uppmärksamhet åt var 
och en. 

Det slumpar sig så väl att tre av dem har bak-

grund som lärare. Bland annat Marianne Sjöberg, 
som är pensionerad speciallärare. 

– Det är fantastiskt roligt att undervisa dem. Jag 
har aldrig haft så motiverade elever någonsin.

Hon och maken Arne var med och startade språk- 
caféet för två år sedan, när den stora flyktingvågen 
kom. 

– För oss är det ju så självklart det här, säger  
Marianne.

Kanske är det lättare att ta emot världen i sitt 
hem om man själv varit ute och rört på sig. Arne 
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REPORTAGE INTERNATIONELLT

och Marianne bodde under flera år i Afrika, där 
Arne jobbade med olika biståndsprojekt. I tre och 
ett halvt år hade de en ensamkommande pojke  
från Afghanistan boende hos sig. När han flyttade ut  
tog de emot en annan pojke, som just i dagarna fått 
sitt uppehållstillstånd. 

Arbetet med flyktingarna har berikat på många 
sätt. Några har blivit medlemmar i församlingen, 
andra kommer regelbundet, men även vanliga 
växjöbor sökte sig till kyrkan.

– Språkcaféet lockade även såna som inte hade 
med kyrkan att göra annars. De ville också hjälpa 
till, berättar Arne Sjöberg. 

MYGGAN KALLFORS är pastor i Johanneskyrkan i Åt-
vidaberg, och han menar att kontakter med värl-
den runt omkring är absolut nödvändiga för för-
samlingens framtid. 

–  Ska det brinna i våra församlingar, då behöver 
vi möta andra. Då blir vi inte igengrodda. Jag har 
en tes, och det är att du behöver ibland upptäcka 
där, för att kunna förändra här.

För Myggan handlar det om mycket mer än ett 
flöde av pengar från oss till dem.  

– Vi är engagerade i projekt i världen, 
bland annat i Kongo. Men mission 
handlar om relationer, om partner-
skap och vänskap. Långvariga vän-
ner vågar säga som det är, och vi 
behöver den inspira tionen.

Ett sätt för församlingen i Åt-
vidaberg att bygga sådana rela-
tioner är att bjuda in vänner från 
andra länder till församlingen.

– Intresset har varit förvånans-
värt stort. Jättemånga har velat 

komma och lyssna, och det ger något tillbaka till 
gästerna. De blir varma av oss och vi blir varma 
av dem. 

Att bygga relationer kan också handla om något 
så grundläggande som att bära varandra i bön. 

– Det finns väldigt många församlingar i världen 
som ber för Åtvidaberg. Och vi ber för dem. Det är 
en omsorg om varandra som är viktig, säger Myggan.

PÅ SPRÅKCAFÉET BER man också, för varandra och 
för Växjö, varje gång som man träffas – oavsett  
vilken religion som deltagarna har.

– Vi har alltid andakt, sjunger, läser något ur 
Bibeln, ber och tänder ett ljus. Vi förklarar att vi 
är en kristen kyrka, och alla är välkomna att vara 
med. En del väljer att inte vara med, men de flesta 
kan uppskatta det, berättar Arne Sjöberg.

Senare på kvällen möts den internationella kom-
mittén. Equmeniakyrkan i Växjö har ett samarbete 
med Evangeliska frikyrkan och Erikshjälpen, där 
de driver en second hand-affär. Församlingen bi-
drar med ett antal volontärer, och får i utbyte en 
del av vinsten. Det kan röra sig om många hundra 

tusen på ett år. 
– Det är en välsignelse och förbannelse. 
Pengarna är fantastiska att ha och kun-

na hjälpa med, men det finns en risk 
att församlingen slår sig till ro med 
en känsla av att Erikshjälpspeng-
arna ju gör så mycket ändå. 

Församlingen stöder barnboks-
projekt och SIRA-skolor i Pales-
tina, barnhem i Indien, en döv-
skola i Liberia, projekt för socialt 

utsatta i Moldavien samt ett barn-
hem i Litauen, och engelskundervis-

 Intresset 
har varit 
förvånans-
värt stort. 
Jättemånga 
har velat 
komma 
och lyssna, 
och det 
ger något 
tillbaka till 
gästerna.

”Tårarna trillade nedför kinderna”, läser Birgitta J. Men var sitter kinderna egentligen? Med gester försöker Mohammad lura   
Noman att svara fel, men han blir påkommen och får snällt visa det riktiga svaret i stället.
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Behöver vi engagera oss 
utomlands, nu när världen 
har kommit till oss?

– Vi behöver absolut 
fortsätta. Missionsarbe-
tet i Sverige gör att alla 
kan bli missionärer, men 
missionsarbetet i andra 
länder gör att vi lär av an-
dra kristna hur Gud verkar 
över hela jorden, och vad 
det innebär att vara kyrka i en 
mångkulturell värld.

Vad är Equmeniakyrkan bäst på när  
det gäller att ta emot flyktingar?

– Vi är riktigt bra på att våga öppna kyrkans 
dörrar och få nyanlända att känna sig välkom-
na. Det ordnas språkcaféer på väldigt många 
platser, och många är också duktiga på att 
möta kvinnorna genom handarbete, matlag-
ning och gemenskap. 

Vad kan vi bli bättre på?
– Att utveckla det mångkulturella ledarska-

pet och få djupare vänskap också utanför kyr-
kan. Vi behöver förstå att det är en stor väck-
else som pågår och se det som Gud gör mitt 
ibland oss, när det gäller att nå nya människor 
med evangeliet. Flyktingarna är inte ett pro-
blem, utan en stor välsignelse om vi kan mötas 
på riktigt.

Vad är den största utmaningen  
för framtiden?

– Det är en utmaning att skapa enhet mellan 
gamla och nya kristna från hela världen, mel-
lan dem som engagerar sig för flyktingar och 
dem som inte ser någon koppling mellan mis-
sionsbefallningen i Bibeln och det som händer 
när nya människor kommer till kyrkan. Det 
kan bli starka påfrestningar i församlingar 
med ett omfattande flyktingarbete. Då behö-
ver man medvetet samtala och be, och tillsam-
mans ta tag i de problem som uppstår – men 
också glädjas över den förnyelse och välsignel-
se som arbetet skapar.

ning på ett pojkfängelse där. 
– Det är roligt att kunna ge mycket, men det finns 

ett värde i att lyckas gneta ihop 10 000 kronor till-
sammans också, säger Arne.

Då är det viktigt att det finns ett engagemang 
som spirar på gräsrotsnivå i församlingen. I Växjö 
väcktes något hos en grupp konfirmander i kyr-
kan, som ville göra något mer efter sin konfirma-
tionstid. De bildade gruppen Action, och flera av 
ungdomarna reste till Litauen.

– De besökte både barnhemmet och pojkfängel-
set där. Det är ett väldigt verksamt sätt att få ung-
domar engagerade, att de får se med egna ögon. 

Myggan Kallfors håller med om att upplevelser 
på plats är bästa sättet att få unga att tända.

– Det är i mötet med människor som något hän-
der. Jag kan tycka att vi skulle varit bättre på att ta 
med ungdomar på resor. Vi måste få in fler eldsjä-
lar i det internationella arbetet.

NÄR VÄRLDEN KRYPER närmare behöver man dock 
inte alltid resa för att möta hjälpbehov. Under 
kommitténs möte i Växjö kommer frågan upp om 
ekonomiskt bistånd till lokala unga, barn till asyl-
sökande föräldrar – som ska gå till medlemsavgift 
och scoutskjorta i Equmenia.

– Vi försöker också möta behoven lokalt. Nö-
den kan vara stor även på hemmaplan, säger Ylva  
Jönsson.

Myggan Kallfors betonar dock att det internatio-
nella inte får glömmas bort. 

– Mission är att dela det bästa vi har till andra, 
och det vi har sett där, gör att vi engagerar oss här. 
Det internationella börjar utanför din dörr, och 
sträcker sig till världens ände. 

SARA GRANT

”Alla nya människor 
är en välsignelse” 
Bodil Eriksson, samordnare för 
migration och asyl i Region Mitt: 
– Internationellt arbete gör oss 
till en bättre kyrka.

Det är en  
utmaning 
att skapa 
enhet mellan 
gamla och 
nya kristna 
från hela 
världen.
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MISSION?VAD ÄR MISSION?
INBLICK MISSION

REDAN SOM LITEN flicka visste hon att 
hon ville till Kongo. År 1956 var Kon-
go fortfarande en kolonialstat.  Anna- 
Carin Rindeskog var 25 år, och hade ve-
tat länge att hon skulle dit. 

– Pappa var pastor, och kringresande 
missionärer bodde ofta hos oss.  Kongo 
var som ett sagoland för mig, det gick 
ju inte ett juniorläger utan att det kom 
en missionär och berättade.

Att bli missionär var ett val för livet. 
Anna-Carin gick missionsskola, utbil-
dade sig till lärare och hade förlikat sig 
med tanken på att leva ensam. Så bara 
några månader innan hon skulle fara 
ut blev hon och Lennart ett par. 

– Vi tyckte det var för tidigt att förlova 
sig, men sa att om det fortfarande kän-
des bra efter ett år skulle vi hålla ihop.

Sedan reste Anna-Carin, med vet-

skapen att hon inte 
skulle komma hem 
på tre år. Efter ett år 
förlovade de sig. En 
missionär som rest från 
Sverige hade förlovnings-
ringen med sig. Anna-Carin 
kom hem 1959, de gifte sig 1960 
och for samma år till Kongo igen.  
Lennart var nu utbildad pastor och 
missionär. 

DE UNDERVISADE båda två. Under de år 
som följde fick de fyra barn som växte 
upp i Kongo. Men att kunna kombinera 
familjeliv och mission var långt ifrån 
självklart. 

– På missionsskolan var det tre ung-
karlar och tolv flickor. De flesta kvin-
nor som reste ut förblev ensamståen-

de. Kallelsen gick före allt annat. Jag 
lovade mig själv att hos oss skulle den 
som var ensam alltid vara en del av ge-
menskapen.

Att visa på kärleksbudskapet var vik-
tigare än att predika.

– Om vi låter andra se att ”här är nå-
gon som tror”, då blir det ett sätt att 
dela det som Jesus har lärt oss. Lennart 
var ute och lagade hål i vägen, laga-
de bilar och byggde skolor. Att arbeta 
tillsammans är också ett sätt att dela 
evangelium.

ATT DET I DAG sker ett mer jämställt ut-
byte, tycker hon är bra. 

– Det är inte slut på missionen, men 
den ser annorlunda ut. Då får man hit-
ta nya vägar, och bara man är öppen 
tror jag man kan uppleva kallelsen på 
olika sätt. 

År 1998 åkte Anna-Carin och Lennart 
tillbaka, på vad de trodde skulle bli en 
lugn ”pensionärsrunda”. Men inbördes-
krig bröt ut och de fick bokstavligen fly 
våldsamheterna. Trots det bittra avslu-
tet ångrar inte Anna-Carin någonting.

– Jag känner så mycket glädje när jag 
tänker på Kongo. Och vad jag än har 
tvivlat på, har jag aldrig tvivlat på att 
jag varit på rätt plats. Mitt liv har varit 
ett privilegium. 

Tre missionärer, tre olika berättelser. En räknade med ett livslångt 
uppdrag, en har följt sitt eget folk på flykt och en tredje tar hela 
familjen med sig. Men kallelsen har de gemensamt.

Anna-Carin Rindeskog ser Kongo som sitt andra hem: 

”KALLELSEN GICK FÖRE ALLT ANNAT”

Mycket av missionsstationen  
i Ngouedi (avbildad på tavlan) 
plundrades under inbördeskriget.
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GENOM ATT SE till 
människors praktiska 
behov kan vi visa vem 
Gud är.

I  vardagsrummet på 
Donsö utanför Göte-
borg packas det i en 
massa plastbackar från 
Ikea. Nästa höst åker 

familjen Linevåg till Nicara-
gua i två år. Men backarna köp-

te de för länge sedan. 
– Redan när vi träffades för sex år se-

dan pratade vi om att resa ut, berättar 
Christine. 

Både hon och maken Andreas är utbil-
dade sjuksköterskor, ett yrkesval som 
gjorts med tanken att kunna hjälpa.

–  Med åldern förstår jag ju att det 
inte handlar om att rädda världen. Vi 
vet inte vad det blir av det här, men jag 

tror att vi kommer få väldigt mycket 
själva, säger Christine.
  Hennes egen längtan föddes när hon 
gick på bibelskola och var på ett barn-
hem i Kenya i 5 månader. Där höll 
man på att bygga en kvinnoklinik, och 
Christine såg med egna ögon hur små 
medel kunde bli skillnaden mellan liv 
och död. 

– Mission handlar kanske inte läng-
re om att nå ”de onådda folken”, utan 
mer om ett utbyte. Att kunna vara 
kicken som sätter igång något som får 
fortsätta växa. 

I Nicaragua ska Christine och An-
dreas hjälpa Equmeniakyrkans samar-
betskyrka Moravakyrkan i ett projekt 
för att utbilda om kost och hälsa. För-
samlingen driver även en vårdcentral, 
men familjen Linevågs uppdrag hand-
lar förstås om mer än bara friskvård.

– Men 
mission 
är prak-
tiskt. Vi 
ska vara med-
vandrare. Genom 
att se till de praktiska behoven kan vi 
nå fram till människor. Så kan vi i gär-
ning få visa vem Gud är.

Christine uppskattar att även barnen 
Lovis, 5, Tilde, 3, och Laban, 4 måna-
der, räknas som en tillgång.

–  Att barnen ses som potential var en 
överraskning först, men jag förstår det 
nu. Att vara förälder är så universellt, 
man råddar med samma saker. 

Förberedelserna är omfattande, men 
känns lätta.

–  Det är en befriande känsla att kun-
na flytta på sig. Vi har alltid levt som 
att vi är på väg.

Christine Linevåg reser med hela familjen till Nicaragua: 

 ”VI HAR ALLTID LEVT  
      SOM ATT VI ÄR PÅ VÄG” 

HAN ÄR PASTOR FÖR ara-
bisktalande runt om i 
Stockholm, men det 
verkliga målet är in-
tegration.

I snart två år har 
Isac Zekry varit 
missionär till ara-
bisktalande i Stock-
holm. Uppgiften som 
pastor är mycket mer 
än att predika, något som skiljer hans 
jobb från de svenska kollegornas.

–  Människorna här vill känna att nå-
gon bryr sig om dem. I kulturen i Mel-
lanöstern är en pastor som en far, han 
ser till alla deras behov och ger dem 
råd och stöd i livet.

Även om Isac samlar till gudstjänst 
på arabiska flera gånger i veckan, beto-

nar han att målet är integration. 
–  Vi hyr inte in oss i kyrkan, vi är 
kyrkan. Det vi gör här är ett unikt ex-

empel på integration – den svenska 
gruppen kommer till våra arabis-
ka gudstjänster, och den arabiska 
gruppen går på den svenska sön-
dagsgudstjänsten.
Församlingsmedlemmarna har 

kommit från Syrien, Egypten och 
Irak, och många har tungt bagage.

–   MÅNGA KAN KÄNNA sig ensamma här, 
de har hemlängtan och har varit med 
om hemska saker. Men jag kan ärligt 
säga till dem att du har ditt hem här, 
du har din familj – kyrkan är ditt hem.

Isac blir en bro mellan Sverige och 
hemlandet för många, men även nå-
gon som bygger gemenskap mellan de 

skilda religiösa grupperna.
–  Jag predikar ingen dogm, bara om  

Jesus och hur man ska leva som kristen.  
Det gäller att hitta den gemensamma 
grunden. 

NU HAR HAN varit här i snart två år. An-
sökan om att få stanna i två år till lig-
ger hos Migrationsverket.

–  Jag har en vision om en rörelse, Love 
for all – som Gud har älskat oss, ska vi 
älska varandra. Men det kommer ta tid. 
Därför hoppas jag att jag får fortsätta.

För han är säker på att han är kallad 
att vara i Sverige.

– När Gud kallar måste du följa. Jag 
lämnade ett tryggt liv i Egypten för att 
komma hit, men jag känner varje dag 
att jag har hamnat rätt.

SARA GRANT

Isac Zekry är missionär i Sverige: 

”DET FINNS BARA EN KYRKA” 
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ULRIKA MORAZAN och Maria Brunan-
der jobbar båda på Equmeniakyrkans 
internationella enhet. Ulrika som bi-
trädande chef och samordnare för  
Latinamerika, och Maria med att  
stärka uppföljningen av olika projekt, 
både egenfinansierade och de som 
SIDA finansierar.  

Det internationella arbetet har för-
ändrats. Från att det varit ett relativt 
enkelriktat givande och mottagande, 
har det mer och mer fått karaktären av 
samarbeten.

–  Förr kunde det handla om att starta 
kyrkor och berätta om Jesus, nu gör vi 
våra insatser tillsammans med kyrkor 
som redan finns. Det evangeliserande 
och det diakonala går hand i hand. Vi 
kan inte bara se till det andliga om 
människor går hungriga, säger Ulrika. 

Maria tycker att det ofta är mest vi i 
väst som vill skilja på det andliga och 
praktiska. 

– När det gäller projekt som SIDA är 
med och finansierar, då kan vi förstås 
inte evangelisera. Men annars tycker 

jag man måste se till helheten – kropp, 
själ och ande. Det är vi som delar upp 
det. I våra samarbetskyrkor ser man li-
vet mer som en helhet. Det är tydligt 
att det finns olika behov att se till. 

NÄR MISSION FÅR en dålig klang är det 
ofta för att människor ser det som ett 
slags kolonialism. Då är det viktigt att 
komma ihåg att många av missionärer-
na tidigt spred en modern syn på allas 
lika värde.

–  Det var många som reste ut och 

INBLICK MISSION

UPPDRAGET  
TAR ALDRIG SLUT
Världen har förändrats, krympt och kommit närmare. Det är inte 
längre självklart att mission är en enkelriktad kanal där vi sänder ut 
och ”de andra” tar emot. Samtidigt gäller Bibelns missionsbefallning  
i allra högsta grad fortfarande. Hur utför vi vårt uppdrag i dag? 

FO
TO

: LARS RIN
D

ESKO
G

Maria Brunander och 
Ulrika Morazan ser  
det internationella 
arbetet som ett  
ömsesidigt utbyte.  
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”När och hur, det är 
enkelt: Uppdraget  
varar till tidens slut, 
och det gäller i hela 
världen.”

verkligen såg människorna, som Ed-
vard Sjöblom som slog larm om hur 
kongoleserna behandlades av belgarna 
i Kongo, säger Ulrika. 

Bertil Åhman i Uppsala missionskyr-
ka är pensionerad missionär och mis-
sionsvetare. 

–  Uppdraget är detsamma nu som 
alltid,  att presentera och inbjuda till 
Guds rike. Att konkretisera det, visa 
vad som är Guds rike genom handling. 

Han tycker däremot att det är tråkigt 
att intresset för och kunskapen om det 
internationella arbetet inte är lika stort 
inom kyrkan i dag, men menar också 
att det finns många olika sätt att bidra. 

–  Den nya situationen i världen in-
bjuder till nya möjligheter.  Det finns 
en tanke, som bland annat kommer 
till liv i Apg 29-projekten, att vi har en 
gemensam korg där alla kan lägga det 
de kan bidra med. Och när alla har bi-
dragit med det de kan, då bestämmer 
vi hur korgen ska delas upp.

JUST NU KANSKE vi i Sverige kan bidra 
rent ekonomiskt till missionsarbetet. 
På så vis  kan vi hjälpa till att sända ut 
människor i världen, även om det inte 
är just svenskar som reser ut. 

–  Men, som en pastor i Kongo sa:  
”Jag hoppas inte svenskarna tror att 
det bara är pengar de kan bidra med”. 
Det går aldrig att ersätta personliga 
kontakter.

Ulrika Morazan och Maria Brunander 
ser också hur det finns saker som Sveri-
ge är särskilt bra på.

–  Vi är bra på organisering. Och vi 
är bra på att vara inkluderande, det 
blir inget enhuvudsstyre. Vi sänder ut 
unga, gamla och lekfolk, och inte bara 
präster, säger Ulrika.

–  Jag tror vi kan bidra till en demo-
kratisk utveckling i de länder där våra 
samarbetskyrkor verkar. Och så kan vi 
ge goda exempel på exempelvis kvinn-

ligt ledarskap, säger Maria. 
Överlag bör det internationella arbe-

tet mer och mer vara ett utbyte, men 
det ställer också nya krav på oss här  
i  Sverige. 

–  Vi är inte så vana vid att vara de 
som tar emot. Det gäller att vara öppen 
för förändring, villig att ta mot influen-
ser, säger Maria. 

ULRIKA HAR IBLAND mött en tveksam in-
ställningen från svenskar, inte för att 
vi tror att vi kan allt, utan mer för att 
vi inte riktigt kan förstå varför någon 
skulle vilja komma hit. 

–  Vi måste våga tro att någon annan 
har något att ge till just oss, att någon 
annan kan förstå just min situation, 
och våga ta till oss vad människor från 
andra länder ser hos oss.  

Bertil Åhman ser vänförsamlingar 
som ett sätt för en församling att få en 
konkret kontakt med världen, och få 
sina cirklar rubbade på ett bra sätt.

Men för att kontakterna med värl-
den ska fortsätta ut-
vecklas, måste ung-
domarna engageras. 
Och det gör vi bäst 
genom att ge dem 
utmaningar, menar 
Bertil Åhman.

–  Att få frågan om 
man vill vara med 
och bygga Guds rike 

är en verklig utmaning. Och där har 
projekt som Apg29 visat sig vara ett bra 
sätt att få svenska ungdomar att få upp 
ögonen och vilja satsa på internationell 
mission. De får se med egna ögon att 
här finns kompisar som inte får äta sig 
mätta, här finns de som förlorat famil-
jemedlemmar i krig. Det väcker något 
hos dem.

För att vara en del av den interna-
tionella missionen, det är en del av att 
vara kyrka, menar Maria Brunander: 

–  Vi är en del av den världsvida kyr-
kan, och då behöver vi engagera oss i 
något som är större än oss själva. Till-
sammans blir vi något större.

Då kan vi också göra större saker än 
vad vi skulle klara av på egen hand.

–  Och det är en pågående process, 
den blir vi aldrig klara med, säger Ul-
rika Morazan. 

HON BERÄTTAR att något av det mest 
givande i hennes arbete är när riktigt 
öppenhjärtiga samtal uppstår med 
samarbetskyrkorna.

Bertil Åhman tycker också det är bra 
att missionen ständigt förändras. Han 
talar om ett missionens när, var och hur. 

–  När och hur, det är enkelt: Uppdra-
get varar till tidens slut, och det gäller i 
hela världen. Men hur ska det utföras? 
Det är där vi ständigt måste hitta rätt 
väg för just vår tid. 

SARA GRANTBertil Åhman.

När unga får 
möta jämn- 
åriga i världen, 
väcks ofta ett 
engagemang.
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INBLICK MISSION

KRISTEN MISSION har ofta kommit att 
handla om riktning. ”Gå därför ut och 
gör alla folk till lärjungar”, en riktning 
utåt, mot de onådda, det okända. Långt 
senare från Nord till Syd, som en för-
enklad beskrivning av det moderna 
missionsprojektet, de senaste 300 
åren. En riktning som den postkolonia-
la analysen har kritiserat, ibland naivt, 
ibland rättmätigt. 

Kyrkornas världsråds senaste mis-
sionsdokument talar om ”mission from 
the margins”, detta luddiga 
påstående, som, vilket jag 
upplevt, blir snudd på för-
olämpande när den som 
definierar sig som centrum 
förklarar att andra råkar 
vara de marginella. 

EN ANNAN aktuell beskriv-
ningen av missionens rikt-
ning är uttrycket ”from eve-
rywhere to everywhere”, 
anammat av bland annat 
Lausannerörelsen, ett på-

gående handlande som involverar hela 
kyrkan, överallt, i en rörelse åt alla håll.
OCH DÄR KOMMER den riktning som 
beskriver mission för mig; mot korset. 
Den seger som gavs i Jesu korsdöd är 
det som allt måste riktas mot, våra liv 
och våra handlingar. Vi lever i en redan 
vunnen seger som vi inte förtjänat. Det 
utmanar till rörelsen, utåt, förkunnan-
det, men också inåt, mot förtröstan 
och vila. Segern beror inte på oss men 
segern bör gestaltas av oss. 

En seger som i mitt liv tidi-
gare uttryckts mer 
triumfalistiskt än vad 
den kanske gör i dag, 
när en annan reflek-
tion ledde till ett mer 
trosvisst förhållnings-
sätt: 

– Nu kör vi, nu  
förändrar vi det i värl-
den som fortfarande  
är galet. 

Utan att leva i eller möta extrema 
förhållanden så har en bruten värld 
kommit innanför mitt skinn. Orättvi-
san, katastroferna, otillräckligheten, 
världsläget, lidandet, allt som inte är 
vad det borde vara. Att stå utan svar, 
utan lösningen, när behoven är så  
stora och den förändring som bönen 
tigger om, skriker ut, inte infaller. 
Gudsriket här och nu lyser igenom, 
men det fattas mycket, så fruktansvärt 
mycket.

Och i det, löftet. Det blir inte full-
komligt, inte ännu. Segern är total och 
allt genomsyrande, men det är inte 
fullkomligt, ännu. Det eskatologiska 
hoppet blir ibland det enda som bär, 
alla knän ska böjas, alla tungor bekän-
na att Jesus Kristus är Herre. 

FÖRBUNDSKYRKAN I ECUADOR, mitt sam-
manhang, gestaltar en realism som 
välsignar. Misión integral (holistisk mis-
sion, reds anm.) har varit och är signum. 
Hela människan måste få leva förvand-
lingen, det räcker inte att plocka själar 
till himlen. Även om mycket fattas är 
det naturligt i den lokala fösamlingen 
att ställa sig i tjänst och försöka föränd-
ra något litet av de yttre omständighet-
er som bryter sönder och dödar. 

Läxhjälp, sjukvård, terapi, småföre-
tagande, stöd till de misshandlade och 
våldtagna, en miljö som inte dömer, 
ekologiska odlingar, hopp om livet. 
De lokala församlingarna har olika ut-
tryck, men många står i denna realism, 
allt är inte fantastiskt, ännu, men på 
vår resa försöker vi göra det vi kan. Det 
får vara gott nog.

AV PETTER HERMANSSON 
FOTO: JOSSELYN PAZMIÑO, 

ANDREA VALLEJOS

PÅ VÅR RESA  
GÖR VI DET VI KAN

”Vi lever i en redan 
vunnen seger som vi  
inte förtjänat. Det  
utmanar till rörelsen,  
utåt, förkunnandet,  
men också inåt, mot 
förtröstan och vila.”

Det blir naturligt att 
ställa sig i tjänst för att 
försöka förändra något 

av det som bryter ner. 

Petter Hermansson med 
dottern Alicia på axlarna.
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VILKET BERÄTTIGANDE HAR JAG, som missionär i 
vår kyrka i dag? Ibland upplever jag att ordet att 
vara en missionell kyrka distanserar oss från vad 
det handlar om. Å andra sidan är det ett viktigt 
ord och ett viktigt ställningstagande.

Jag möter många människor som inte är enga-
gerade i kyrkan som undrar lite när jag säger att 
jag är missionär, eller har jobbat som missionär  
i Kongo (båda republikerna). 

Jag får då förklara att mission är långt ifrån 
att ”bara vara något som handlar om att få 
människor att bli kristna eller konvertera”. Det 
handlar om mer än så. 

Det är att vilja vara med och skapa förändring 
på alla plan. Jag är stolt över våra tidigare missio-
närer, de som startade skolor för att människor 
skulle få kunskap och möjlighet att göra något åt 
sin situation, de som startade vårdinrättningar 
för att människor skulle få ett bättre liv och häl-
sa, de som skrev hem och berättade om hemsk-
heterna i kung Leopolds Kongo, de som under-
visade så att människor blev medvetna om sitt 
eget värde. 

NATURLIGTVIS VAR de inte alla helgon och absolut 
inte hela tiden. Vi skrattar ibland åt våra erfaren-
heter av missionärskollegor i olika tider, som 
barn av sin tid och sitt samhälle, bara vanliga 
människor med fel och brister. Men trots det ser 
vi en växande kyrka i de länder som våra anfäder 
åkte till. 

Jag tror att vår kyrka i dag har behov av att 
vara engagerad i något som är större, i något 
som är så viktigt att det får lov att kosta på. Det 
har vi som människor också behov av. 

På sociala medier ser jag hur vänner skriver 
om saker de är engagerade i och för. Jag blir lite 
förvånad ibland att det tycks handla om för mig 
banala ting. Men så inser jag att för en del blir 
detta så viktigt, som exempelvis att sköta sin 
kropp, deras grupp, deras engagemang, en plats 

där man delar samma vision. Är det detta vi har 
förlorat? Församlingen är inte längre en nödvän-
dig gemenskap. 

Det har talats om att vi i dag ”konsumerar kyr-
ka”, det vill säga vi går dit där det verkar roligast, 
mest intressant eller spännande. Inte för att själ-
va bidra eller dela livet.

Jag drömmer om en kyrka med engagemang 
för världen, för att Kristi kärlek tvingar oss, för 
att vi vill vara med och tillsammans göra något 
som är större och viktigare än vi själva. Då kan vi 
bli en kyrka där Kristus förvandlar mig, dig och 
världen, på riktigt. 

TILL SIST EN SÅNGVERS som Olle Widestrand  
skrev på 70-talet:
”Känns bördan tung du bär, hjälp en vän i nöd.
Är du missnöjd med ditt liv, bryt åt någon bröd.
Har du kanske svårt att tro, glöm dig själv en tid.
Gör en annans nöd till din och du finner frid.
Endast den skall bliva rik, som har lärt sig ge.
Ty att giva är att få, stor välsignelse.”

ANNE SUNDBERG, 
MISSIONÄR OCH ANTROPOLOG 

Vi behöver något större
”Jag tror att 
vår kyrka 
i dag har 
behov av 
att vara 
engagerad 
i något som 
är större, i 
något som är 
så viktigt att 
det får lov 
att kosta på.”



17–19 november
Equmenias riksstämma, Växjö.

3 december –31 januari
Equmeniakyrkans internationel-
la insamling.
10 januari
Sista datum för att lämna in 
motion till kyrkokonferensen.
15 januari
Utdelning av Martin Luther 
King-priset, Norrmalms kyrkan 
Stockholm.

11 mars
Bön- och offerdag för pastors- 
och diakonutbildningen.
3 april
Regional mötesplats inför 
kyrkokonferensen, Region Syd, 
Slottshagskyrkan, Helsingborg
16 april
Regional mötesplats inför  
kyrkokonferensen, Region 
Svealand, Ansgarskyrkan, 
Västerås.

22 april
Bön- och offerdag för  
nationella arbetet 
23 april 
Regionala mötesplatser  
inför kyrkokonferensen: 
Region Svealand,  
Tingvallakyrkan, Karlstad.
Region Sthlm, Tjelvarkyrkan, 
Visby.
Region Mitt, Equmeniakyrkan 
Östersund.

25 april
Regionala mötesplatser inför  
kyrkokonferensen:
Region Sthlm, Ansgarskyrkan, 
Lidingö.
Region Mitt, Kanalkyrkan,  
Sandviken. 
(OBS! Tid och plats för övriga 
regionträffar ännu ej fastställ-
da, mer information kommer.)
10–12 maj
Kyrkokonferens 2018, Gävle.

EN JUL I KONGO
”Det är julafton vid den nyanlagda 
missionsstationen i Kongo. Två svenska 
missionärer springa svettdrypande 
mellan kök och matsal, kyrka och skola. 
De vill ha julfint över allt. Från den kalla 
Norden ha de fört julen med sig hit till 

södern. […] Här kommer en skara från 
skogen, släpande på palmgrenar tre 
gånger så långa som de själva, mörk-
gröna och ståtliga. 
’Hur orkar ni bära så stora grenar?’  
’Jo, i dag går allt lätt.’ 
   På palmgrenar finns här stor rike-
dom. Man spar därför inte utan sätter 
upp rikligt över allt. Palmgrenarna 

täcka vardagslivets grå och skänka 
färg och lyftning åt hela omgivningen. 
   Far gör i ordning en konstgjord 
’julgran’, som sedan prydes med ljus 
och glitter från  Sverige. Den doftar 
inte barr och kåda, men denna saknad 
känna endast missionärerna.”  
(Missionär Ester Hult i Kongo berättar i 
’Barnavännen’ år 1933.)

Ur bildarkiven

TILLBAKABLICK 


