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”Skörden är stor men 
arbetarna få. Be därför 
skördens herre att han 
sänder ut arbetare till 
sin skörd.”   
                                   Luk 10:2

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

Gud utrustar oss med varandra
VI HÖR SAMMAN. Som människor 
är vi satta att tillsammans vårda 
och sköta denna jord. Gud ser 
oss alla som sina barn. Därför är 
vi också, var och en, gåvor till 
varandra. Detta gäller i synner-
het också i församlingslivet där 
vi alla har särskilda gåvor som 
gemenskapen behöver. 

I 1 Kor 12 står det att ”I var 
och en visar sig den helige Ande 
så att det blir till nytta för hela 
församlingen” och så följer den 
välkända texten med bilden av 
hur vi, som delar i en kropp, be-
höver varandra. Inte trots, utan 
just för att vi är olika.

DE FLESTA AV oss kan också  
vittna om hur dessa gåvor be-
höver utvecklas. Vi behöver öva 
för att hålla igång en talang. En 
gåva skall användas. När vi då 
ser varandra som gåvor blir det 
extra viktigt att hjälpa varandra 
att upptäcka och utveckla våra 
gåvor och se dem komma i funk-
tion. Det handlar inte om att 
alla skall tvingas bidra utifrån 
en smal mall, utan att i sanning 
få plats att använda det som 
Gud utrustat oss med. 

Våren är en tid då vi i vår kyr-
ka fokuserar extra på just detta. 
Vi ber för alla de som fördjupar, 
utvecklar och förfinar sina gåvor 
genom att studera. Vi samlar in 
pengar till våra utbildningar, 

med ett särskilt fokus på pas-
tors- och diakonutbildningen. 
Vi samtalar om hur vi kan bli 
en än mer lärande kyrka och 
organisation. Och vi påminns 
om vilka skatter som finns inom 
vår kyrka för förkovran och 
utveckling. 
   Våra fem folkhögskolor – 
Karlskoga, Härnösand, Södra 
Vätterbygden, Bromma och 
Sjövik – är öppna för alla och 
har ett enormt kursutbud med 
både bredd och djup. 
   Teologiska högskolan, som vi 
äger, har gedigen utbildning 
och forskning inom teologi 
och mänskliga rättigheter.
   Förra året drog en stor sats-
ning, kompetensutvecklings-
programmet, igång inom 
Equmeniakyrkan. Det riktar 
sig till medarbetare i kyrkan 
och har flera inriktningar som 
till exempel ”Församling på 
nya sätt” och ”Predikan och 
kommunikation”.
   Under förra året sjösattes även 
Ungdomsledarutbildningen, 
skräddarsydd för alla ung-
domsledare som finns anställ-
da i församlingar. Målet är 
att ta tillvara på den enorma 
kompetens som finns även där.
   Tillsammans med Studieför- 
bundet Bilda bildar vi för livet 
med utgångspunkt i kyrka och 
samhälle.

Söndagen den 11 mars har vi 
som kyrka en särskild förböns-
dag för alla som går våra utbild-
ningar. Då får vi själva också 
fundera hur vår egen väg ter sig, 
vilka gåvor jag har som kanske 
kan utvecklas i de sammanhang 
som nämnts ovan. Denna söndag 
samlar vi också in pengar till 
diakon- och pastorsutbildningen. 

JUST NU FINNS sammanlagt 82 
diakon- och pastorskandidater 
inom Equmeniakyrkan och vi 
vet att det finns plats för fler.   
Även i år får vi be skördens her-
re att sända arbetare till skörden 
(Luk 10:2). Alla skall självklart 
inte bli diakoner eller pastorer 
men alla har ett uppdrag, alla 
är en gåva till helheten. För Gud 
har utrustat oss med varandra.

LASSE SVENSSON 
KYRKOLEDARE

”När vi 
ser varan
dra som 
gåvor blir 
det extra 
viktigt att 
upptäcka 
och utveckla 
våra gåvor 
och se dem 
komma i 
funktion.”
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UTANFÖR MORAVAKYRKANS teologis-
ka center i Puerto Cabezas, Nicara-
gua, står Rosa Sam Posly (mitten) 
omgiven av Perla, Gregorio, José och 
Robinson. 

Rosa är ledare för ETE – som är 
en teologisk distansutbildning som  

Equmeniakyrkan stöder – och de 
andra är studenter. Vid sidan av 
sina arbeten och studier driver de 
ett missions arbete på ett fängelse i 
närheten. 

De firar gudstjänst, har en liten 
församling innanför murarna och 

anordnar bibelskola för fångarna. 
Tack vare distansutbildningen kan 
de både försörja sina familjer, plug-
ga och besöka fängelset. 

Söndagen efter bilden togs var det 
dop i fängelset och ett tiotal fångar 
blev medlemmar i församlingen.

TEOLOGISK SKOLA PÅ DISTANS 
ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER
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SKAFFA NYA VÄNNER!

FICK DU EN ”doktorsväska”  
i julklapp? I samband med  

Equmeniakyrkans internatio-
nella insamling fanns möjlig-
heten att ge bort en julklapp 
som gör skillnad någon 
annanstans i världen. 2 522 

personer gav bort doktors- 
väskor och samlade tillsam-

mans in 1  219  532 kr. Tack!

EQUMENIAKYRKAN 
och Equmeniakyr-
kans Sångarför-
bund bjuder in alla 
körsångare att vara 
med i årets konfe-
renskör. 10-12 maj 
hålls som bekant 
Equmeniakyrkans  

Kyrkokonferens i Gävle. Fredag 11 maj är det 
nattvardsgudstjänst och på den sjunger konferen-
skören. Välkommen att vara med! Mer info finns 
på equmeniakyrkan. se/kyrkokonferens18

DIAKON, MISSIONÄR, pastor, pion-
jär. Har du ibland funderat i den 
här riktningen? Har du utma-
nats av den kallelsen och undrar 
nu hur man förstår sig på den? 
Eller vill du bara veta mer om 
Equmeniakyrkans skolor? Här 
har du en jättechans! Den 16–17 
mars är det Kallelsedagar på Teo-
logiska Högskolan och Campus 
Bromma.

Fredagen den 16 mars är det 
”Student för en dag” på Teo-
logiska högskolan, Stockholm 
(THS) och en öppen samling om 
den diakonala utbildningen på  
Bromma folkhögskola. Skolor-
na ligger alldeles intill varandra 
på Campus Bromma. När Öppet 
hus och den öppna samlingen 
slutar på fredag eftermiddag 
startar Kallelsedagarna som 
Equmeniakyrkan och Equme-
nia arrangerar. Kallelsedagar-
na varar från fredag kväll till 
lördag eftermiddag. Alla som är 
nyfikna är välkomna!  
Läs mer på kallelsedagar.se

VILL DU BLI VÄN med någon som är ny i Sverige och kommit 
till din ort? Vill du som är ny i Sverige bli vän med någon 
som bott länge i Sverige? Vi gör det möjligt!
   Runt 200 församlingar i Equmeniakyrkan är redan enga-
gerade i mötesplatser för nya svenskar och nyanlända som 
till exempel språkcaféer. Nu tar vi ett steg till och bygger 
vänskaper! Läs mer på equmeniakyrkan/nya-vanner

Doktorsväskan  
som gör skillnad

När börjar Markusåret?
JUST NU ÄR CIRKA 200 församlingar inom  
Equmen ia kyrkan med i Markusåret. Det är en  
satsning på bibelläsning utifrån Markusevange-
liet. Några började redan i höstas och för andra 
har Markusåret precis börjat. Det går bra att 
börja när man vill. Material och inspiration hur 
andra församlingar gjort finns på  
equmeniakyrkan.se/markusaret

VAR MED OCH SJUNG!

DAGS FÖR  
KALLELSE- 
DAGAR
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Fatemeh Khavari  
fick Martin  

Luther King-priset
PÅ MARTIN LUTHER KING-DAGEN delar Equmeniakyrkan,  

Sveriges kristna råd och Kristna fredsrörelsen ut ett pris till 
pastor Kings minne. I år fick Fatemeh Khavari priset för att, en-
ligt juryns motivering, ha ”stått upp för dem som behöver det  

mest, de som tidigare inte haft någon röst – i sann Martin  
Luther King-anda.” Fatemeh var märkbart stolt över att få priset 

och delade det med de övriga i organisationen Ung i Sverige, 
som kämpar för ensamkommande ungdomars rättigheter.

– Jag känner mig stolt och får väldigt stor styrka av det  
här priset för att fortsätta kämpa för allas lika värde,  

sa Fatemeh om priset. Prisutdelningen ägde rum i  
Norrmalmskyrkan i Stockholm, där Martin  
Luther King predikade i samband med att  

han tog emot Nobelpriset 1964.



EQUMEN # 1  20186

Utbildningstiden är intensiv för både pastorskandidater  
och blivande diakoner. Men hur bra skolan än är,  
kan man inte lära sig allt i ett klassrum. Både Gustav  
Gillsjö och Ulrika Magnusson ser fram emot att omsätta 
kunskap och verktyg i praktiken i en församling.

UTBILDNING STUDENTLIV

BÖRJAR NÄR DU ÄR KLAR”

”DEN VERKLIGA  
UTBILDNINGEN

ULRIKA MAGNUSSON 
Ålder: 47 år.
Bor: Landvetter.
Familj: Maken David, sönerna Carl, Sixten 
och Björn, hundarna Soja och Vera.
Fritidsintressen: Jag är en samlare. Jag 
samlar på väskor, fossiler, möten och ord.  
På väg i utbildningen: Sista terminen. 
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BÖRJAR NÄR DU ÄR KLAR”

GUSTAV GILLSJÖ, 26, är från Alstermo i Små-
land. Han är pastorskandidat och läser tred-
je året på Teologiska högskolan i Bromma. 

–  Det har varit lite fram och tillbaka, jag 
har jobbat som brevbärare, vikarierat i en 
församling, fått barn, pluggat på deltid. 
Men till 2019 ska jag vara klar. 

Ulrika Magnusson, 47, läser diakonal ut-
bildning på Bromma folkhögskola och har  
en termin kvar av fyra. 

–  Det har varit en lång resa. Jag kommer 
från en liten församling i Landvetter, där 
alla gör allt, som det ofta blir i sådana för-
samlingar. Tack vare att jag fick chans att 
prova på det mesta, lades en grund till en 
framtid som diakon. Nu är jag sugen på att 
få ägna ännu mer tid åt kyrkan.

DIAKONISTUDENTERNA LÄSER på deltid. För 
Ulrikas del innebär det att hon reser till 
Stockholm två dagar i veckan och är på 
skolan måndagar och tisdagar. 

–  Jag har förmånen att kunna göra det, 
och jobbar i familjeföretaget resten av  
tiden. 

Det finns fördelar med att låta utbild-
ningen ta tid, förstås. Gustav som dragit ut 

på sin utbildningstid ser det po-
sitiva i att det fått ta tid. 

–  Under vår utbildning får vi ta 
emot mycket kunskap, för mig 
har det behövt få hinna landa. 
Jag brukar säga att de viktigaste 
lektionerna är kaffepauserna där 
lektionerna får en chans att be-
arbetas tillsammans.

Å andra sidan börjar fler och 
fler läsa när de är äldre och då 
vill man nå sitt mål snabbare. 
Ofta är de som läser till diakoner 

äldre när de startar sina studier.
– Men jag tror det bara är en tillgång för 

kyrkan att det kommer människor med 
olika livserfarenhet, som kan bidra med 
olika bagage, säger Ulrika Magnusson.

ATT BLI PASTOR eller diakon var inte själv-
klart för någon av dem. 

–  Jag var så säker på vad jag skulle syss-
la med, jag var sugen på att jobba för UD 
och gick samhällsvetarlinjen för att kunna 
göra en sådan karriär. Ganska sent insåg 
jag att det inte alls var vad jag ville göra, 
berättar Ulrika Magnusson. 

Gustav GiIllsjö flyttade till Stockholm för 
drygt sex år sedan för att gå på musikhög-
skolan.

–  Så var det bön- och offerdag för utbild-
ningarna och jag kände tydligt hur Gud 
bad mig ändra bana. 

GUSTAV GILLSJÖ
Ålder: 26 år.
Bor: Sundbyberg
Familj: Fru Gunnel 
och sonen Noa
Fritidsintressen: 
Musik och brödbak
På väg i utbild-
ningen: Tredje året 
av fyra.
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UTBILDNING STUDENTLIV

Kyrkohistoria 
i lektionssalen 
eller samtal i 
lunchrummet 
– alla delar 
är lika viktiga 
när framtida 
diakoner och 
pastorer rustas 
för tjänst.

Så det gjorde han – och Gustav har inte ångrat sig.
–  Nej, jag längtar inte tillbaka på det sättet. Jag 

är säker på att Gud kommer att använda musiken i 
mitt liv på något sätt ändå.

Gustav började som vanlig teologistudent och 
blev pastorskandidat efter först ett år. För Ulrika 
var det annorlunda.

–  Jag ville veta säkert att jag var antagen innan 
jag började och tänkte inte börja plugga förrän jag 
visste att det skulle leda någonstans.

Att bli pastor eller diakon är inte vilket jobb som 
helst, men ändå är det inte helt vanligt i dag att man 
talar om ”kallelse”. Finns det en rädsla för att det 
ska upplevas som förmätet eller alltför storslaget? 

–  Jag tror faktiskt att många upplever en stark 
kallelse, säger Ulrika Magnusson. Men man kanske 
kallar det för en längtan i stället. Det handlar om 
en längtan efter att få möta människor och att få 
göra det i kyrkans regi.

–  Vårt vokabulär har sekulariserats, säger Gustav 
Gillsjö. Vi säger ”Jag tänker på dig”, i stället för ”Jag 
ber för dig” till exempel. Men om man maler ner 
det – vad innebär det egentligen? 

ATT KÄNNA EFTER inåt vad det egentligen är man 
djupast längtar efter är något som alla skulle behö-
va göra, menar båda två.

–  Jag kom till en tidpunkt där jag klart insåg 
vad jag brottades med och det är nog något alla 
människor måste fråga sig, säger Gustav. Ulrika 
håller med: 

–  Det finns en text: ”Vad heter din längtan?” – 
och det är något vi alla behöver fundera på. 

Att bli antagen som kandidat av kyrkan kan ofta 
också kännas som en bekräftelse på att man är på 
rätt väg – en bekräftelse på kallelsen för den som 
vill – men också som ett stöd genom utbildningen.

–  Det är fint att känna kyrkan bakom sig, känslan 

av att ”vi tror på dig”. Att ditt samfund tror på att 
det är möjligt, säger Ulrika.

Utbildningen lyckas bra att fånga upp behoven 
hos kandidaterna, tycker Gustav, men det är inte 
alltid en lätt uppgift.

–  Visst finns det en öppenhet hos skolan för våra 
åsikter. Men det kan vara så olika från klass till 
klass! Tar vi upp något ett år, där vi tycker att det 
behövs en förändring, kan nästa årskurs ställa sig 
helt frågande till att förändringen gjorts, för i deras 
grupp uppstod ett annat behov. 

SAMTIDIGT FINNS det begränsningar av hur mycket 
en utbildning kan rusta för att möta verkligheten.

–  Det handlar inte om att bli färdig i ett hantverk, 
utan man får med sig ett förhållningssätt. Vi får ar-
beta med oss själva, reflektera över människosyn 
och gudsbild och blir på så vis redskap. Det är inte 
slut här, men vi kommer få förkovra oss ”på andra 
sidan”, när vi är ute i verkligheten, säger Ulrika.

Hon fortsätter: 
–  Jag har sett det som att jag i utbildningen får 

alla verktyg jag behöver för min tjänst, men ju 
längre tid som går, desto mer inser jag att det är 
jag som är verktyget. Jag är hänvisad till att använ-
da mig själv. 

Just för att det verkliga formandet börjar först 
efter avslutad utbildning, kan Gustav Gillsjö se en 
fara med att studenter tappar kontakten med för-
samlingslivet, speciellt de som får flytta till Stock-
holm för att gå på THS.

–  Jag tycker det är ett jätteproblem att många 
lever sin studietid utan regelbundet gudstjänstliv, 
utan en församling. Då saknar du en grund. Sedan 
när du är klar är det plötsligt det enda du ska göra, 
att verka i en församling. 

Skolor som THS och Bromma folkhögskola blir 
betydelsefulla både för att de formar vilka som går 

ULRIKAS 
RECEPT PÅ 
DRÖMJOBBET:
Blanda varsamt  
2 skopor hopp,  
1 del samtal  
och 1 rågat mått  
inkluderande 
arbete. Under 
omrörning, 
vänd i utåtriktad 
verksamhet och 
mångfald. 
Krydda med 
regnbågspulver. 
Grädda med 
mycket värme. 
Låt dig väl sma-
ka, du som för 
första gången får 
anrättningen till 
livs. Njut, du som  
provat den förut.

”Jag tror 
vi ska 
peppa 
ung domar 
att ta sig 
tid att 
lyssna.”
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SEDAN FYRA ÅR FÅR pastorer 
och diakoner särskilt stöd i ett 
år efter avslutade studier, inn-
an de ordineras. Det har hjälpt 
många att möta en allt tuffare 
verklighet.

–  Det blir en mjukare övergång 
mellan studier och församlingstjänst och 
det är något som jag tror har saknats innan. För 
vissa fungerar allt jättebra. För andra är det avgö-
rande med stödet de får, för steget är stort mellan 
studier och tjänst. De möter ju så många som le-
ver riktigt tuffa liv.

Under vägledningsåret har man ännu inte den 
absoluta tystnadsplikten, tystnadsrätten, vilket 
snarast ska ses som ett skydd för den nya pastorn, 
än att kyrkan inte litar på personen än.

–  Det betyder att de inte kan ta sig an de allra tyngs-
ta själavårdsfallen. Och det kan vara en trygghet att  
faktiskt få hänvisa till en mer erfaren kollega när 
en är helt ny i sin tjänst. 

LINNÉA LIDSKOG ÄR HANDLÄGGARE FÖR  
VÄGLEDNINGSÅRET OCH KONTAKTPERSON  
FÖR PASTORSKANDIDATERNA:

”Vägledningsåret  
är en trygghet”

ut i tjänst i samfundet, men också för att utbild-
ningarna måste vara lyhörda för vilka behov som 
finns i församlingarna. 

–  Vad det är vi utbildar till avgör vad det är för 
röst som kyrkan vill vara i samhället, säger Ulrika. 

Samtidigt är det svårt, i ett så brett samfund 
som Equmeniakyrkan, att hitta en utbildning 
som passar alla församlingars behov.

–  Skolan lever sitt eget liv, eftersom den måste 
vara icke-konfessionell, men samtidigt måste vi 
som kyrka veta vad vi ska prioritera i utbildning-
en. Equmeniakyrkan måste äga sin egen pastors-
utbildning, jag som pastorskandidat måste känna 
att jag ställer mig under något som är genom-
tänkt, säger Gustav.

ÄR UTBILDNINGEN lyhörd för församlingarnas be-
hov blir det också lättare för kandidaterna att få 
jobb. Hittills har det varit lättare för pastorer att 
få jobb än diakoner, men Ulrika Magnusson är 
hoppfull och hoppas på en tjänst i Göteborgstrak-
ten, nära familjen. 

–  Församlingarna har börjat inse att en diakon 
kan vara en tillgång i en föränderlig värld, där vi 
måste möta nya utmaningar psykisk ohälsa och 
stora flyktingströmmar. Jag är sugen på en tjänst 
nu, det börjar ju dra ihop sig. 

Hur ska kyrkan få fler att våga söka sig till pas-
tors- och diakoniutbildningarna? Ibland kanske 
det helt enkelt handlar om att peka på att det är 
en möjlig väg, tror Gustav Gillsjö.

–  Jag tror vi ska peppa ungdomar att ta sig tid 
att lyssna. När deltagandet på folkhögskolornas 
bibellinjer går ner, minskar också ansökningarna 
till pastorsutbildningen. Men om man tar sig den 
tiden, och öppnar sig för att Gud kan ha något att 
säga, då kanske det händer något. Och då vet jag 
också vad min grund är. 

TACK VARE EN MEDVETEN insats att 
förändra synen på diakonatet, har 
många församlingar fått upp ögo-
nen för allt en diakon kan göra.

–  I alla tider av väckelse har 
diakonin spelat en stor roll, det 
har alltid gått hand i hand. Det är 
en sådan tid nu. När evangeliet blir 
handling, då blir det vi gör trovärdigt 
och får genomslagskraft hos människor. Dia-
konin har länge varit en tyst kår, en tjänande kår 
och en kvinnokår, men nu är det dags att ta plats 
och höras.  

Att fler och fler församlingar har en diakon som 
föreståndare är banbrytande, men också en nöd-
vändig förändring för många församlingars över-
levnad, ser Marie Lindholm.

–  Diakonin är handen mellan kyrkan och sam-
hället runt omkring. I små församlingar blir det 
extra viktigt att inte bara förvalta, utan även att 
nå ut, för att växa och för att överleva. Jag tror 
verkligen att diakonens tjänst behövs där. 

MARIE LINDHOLM HANDLÄGGER REKRYTERING  
OCH UTBILDNING AV DIAKONER:

”Nu är tid för diakonin”
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UTBILDNING RUNE W DAHLÉN

Han har varit lärare i snart 30 år, fast han har alltid brunnit för det 
som inte går att lära ut i ett klassrum. För de akademiska poängen må 
vara viktiga, men det är i fikarum och öppna samtal som Rune W Dahlén 
ser hur kyrkans medarbetare verkligen formas.

DET FINNS TVÅ SPÅR i berättelsen om hur utbildning 
blev Rune W Dahléns hjärtebarn. 

Det första är det akademiska, trots att det inte 
alls var en självklarhet först.

–  När jag själv gick min utbildning på Lidingö, 
den treåriga linjen som fanns då, var jag inte sär-
skilt studiemotiverad. Jag var långt ifrån att visa 
framfötterna. Jag tände inte till förrän mot slutet, 
när jag skulle skriva min uppsats. 

Ämnet, kyrkohistoria, var så intressant att det 
blev många, många sidor, närmare 125 stycken. För 
första gången väcktes tanken att studera vidare.

Det andra spåret är av ett helt annat slag, om än 
lika oväntat när det inträffade. Rune hade predikat 
på ett tältmöte i Nordmarken i Värmland. Efter mö-
tet befann han sig i bönerummet bakom estraden 
och bad. En äldre pastor kom fram till honom och 
sa från ingenstans: ”Om 15 år är du lärare på Teolo-
giska seminariet på Lidingö”. 

–  Han hade visserligen lite fel, det tog inte 15 år, 
utan tio, skrattar Rune åt minnet. 

–  Men det där slog an något i mig, det var som 
att jag viskade tyst ett ja. Och även om pastorn inte 
ville kalla det profetia, är det något jag haft med 
mig genom åren. Jag bar det inom mig själv, en be-
kräftelse att jag var på rätt väg. 

RUNE W DAHLÉN började som timlärare på Teologiska 
seminariet på Lidingö hösten 1988 och undervisade  
i församlingar på helgerna. När han i samband med 
att Teologiska högskolan bildades år 1993 fick höra 
att det skulle tillsättas en tjänst som utbildningsse-
kreterare, var han mycket intresserad. 

–  Men jag hade ju inte disputerat än, så det fick 
vänta lite, berättar han.

Disputerade gjorde Rune år 1999, vid Lunds uni-
versitet, med en avhandling i kyrkohistoria. År 
2002 blev han utbildningssekreterare i Svenska 
Missionskyrkan och när Equmeniakyrkan bildades 
fortsatte han på sin tjänst i den nya kyrkan.

Han har sett stora förändringar i pastorsutbild-
ningen genom åren och inte minst de senaste åren  
på THS.

–  Det har blivit bredare, studenterna kommer 
från så många olika håll. Samtalen och diskussio-
nerna blir annorlunda då. Lärarnas bredd har ock-
så ökat och vi har exempelvis många fler som är 
docenter nu.

RUNE HAR ALLTID VARIT både pastor och lärare och  
i sin kontakt med pastorskandidaterna har det varit  
väldigt viktigt att vara pastor. Genom kvällssamlingar,  
retreater och andakter – hela den andliga omsor-
gen – har han kunnat ta upp ämnen som inte be-
rörs i klassrummet.

–  Jag har sett det som min uppgift att bidra med 
det som inte är poänggivande akademiska delar. 
Och jag har försökt lyfta fram att dessa personer 
ska bli pastorer, inte bara teologer.

I en bred kyrka som Equmeniakyrkan blir det 
extra viktigt att ha en pastorskår som drar åt sam-
ma håll och där är pastorsutbildningen en viktig 
pusselbit.

–  Det handlar om att lyfta blicken. Det som vi är 
med och gör nu, hur vi utbildar pastorer, där är vi 
med och påverkar kyrkan i 30 år framåt

 
PASTORER, INTE  
  BARA TEOLOGER”

”DE SKA BLI

”Det har 
blivit 
bredare, 
studenter
na kommer 
från så 
många 
olika håll.”
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 ”Som  
den unga 
kyrka vi 
är behöver 
vi bättre 
kunskap 
om våra 
rötter.”

En särskild utmaning som ansvarig för pastorsk-
andidaterna på THS har varit att hitta speciallös-
ningar för det nya slags kandidater som söker sig 
till utbildningen. 

–  Det är många som sadlar om ett stycke upp i 
åren. De bor kanske långt borta, har familj, kan 
inte studera på heltid, och vi måste ordna en indi-
viduell studieplan.

MYCKET TID OCH ENERGI gick åt till dessa studenter, 
och Rune medger att han ibland drömde om en tid 
då man ”bara petade in kandidaterna i ettan och 
plockade ut dem när de var klara”.

–  Jag ojade mig och tänkte: ”Kan de inte bara kom-
ma som 23-åringar allihop”, skrattar han. 

–  Sedan insåg jag att det är just den här gruppen 
vi behöver nu. De som kommer nu är en fantastisk 
tillgång, och detta har Gud sänt till oss som en gåva 
just när vi behöver det. Det hade vi väl aldrig kun-
nat räkna ut själva, att det var en massa 40-åringar 
vi behövde.

Sadlar man om senare i livet har man en annan 
möjlighet att exempelvis ta en pastorstjänst på del-
tid, förklarar Rune, eftersom många då har ett yrke 
redan. Andra har utflugna barn och inte samma 
press att försörja en familj. Och i små församlingar 
är det ofta just deltidstjänster som erbjuds.

En pastorsutbildning är ju så mycket mer än hög-
skolepoäng. Församlingarnas behov måste vara ut-

gångspunkten, och i en värld i snabb förändring är 
det viktigt att de som går ut är rustade för att möta 
den verkligheten. Och det är också något Rune vill 
förmedla till sin efterträdare.

–  Våga lita på att de får det akademiska de be-
höver ändå, det sköter THS. Satsa i stället på det 
andra, se till att vara pastor för dem.

Att det är dags att kliva tillbaka och låta någon 
annan ta över är förstås en stor omställning, men 
hur roligt det än har varit, inser Rune att det har 
varit orimligt mycket för en person. Han har rest 
oerhört mycket, både mellan hemmet i värmländ-
ska Kil och skolan i Bromma, men även runt om i 
landet i sitt arbete med rekrytering. 

–  Mitt sista goda föredöme är kanske just att jag 
slutar. Vi får hoppas att min efterträdare har mer 
vett!

SYSSLOLÖS KOMMER Rune dock inte vara, men nu 
tänker han välja mer själv när han vill resa. Att un-
dervisa kommer han fortsätta med, fast kanske på 
ett lättsammare sätt.

–  Som den unga kyrka vi är behöver vi bättre 
kunskap om våra rötter. Jag har föreläst en del om 
kyrkohistoria, väckelsehistoria och våra samfunds 
historia. Intresset har varit stort i församlingarna 
runt om i landet. Kanske kan jag fortsätta hjälpa 
till att finna rötterna.

SARA GRANT

Rune W Dahlén kliver nu  
tillbaka och lämnar sin tjänst 
på Teologiska högskolan. 
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– TIDIGARE   HAR PASTORSKANDIDATERNA 
kunnat uppleva att de hamnat som i 
ett glapp. Det finns vissa frågor de inte 
kunnat ta upp vare sig med lärarna 
eller med sin kontaktlärare – som ju 
samtidigt är ordförande i antagnings-
nämnden. Tänk bara om man drabbas 
av världens trostvivel mitt i, eller mot 
slutet av sin utbildning, säger Jonas 
Eveborn. 

Sedan september förra året försöker 
han fylla upp det tomrummet, som 
kaplan på THS för Equmeniakyrkans 
pastorskandidater. Han är själv pastor 
sedan år 2005, föreståndare för Eku-
meniska Kommuniteten i Bjärka-Säby 
och kommer vara på skolan en dag i 
veckan.

–  Det är en viktig signal att tjäns-
ten kommit till, och vi får göra vad 
vi kan av timmarna. Om min egen tid 
inte räcker till kan jag alltid hjälpa  

UTBILDNING SJÄLAVÅRD

”JAG VILL  
   FINNAS  
   PÅ PLATS” 

Arbetet med pastors
kandidaternas andliga 
välmående är ett 
långsiktigt projekt för 
skolans nya kaplan.  

Den som behöver prata med  
någon ska kunna göra det utan  
att behöva oroa sig vare sig för  
betygen eller att någon ska tvivla 
på  
deras lämplighet som pastor.  
Därför finns numera en kaplan på 
THS, med pastorskandidaternas  
väl som främsta uppgift.

UTBILDNINGAR
PASTORSUTBILDNINGEN  
Ges på Teologiska Högskolan i 
Bromma. Fyra års heltidsstudier, 
sedan ett vägledningsår i försam-
lingstjänst.

DIAKONALA UTBILDNINGEN  
Ges på Bromma folkhögskola.
Två års studier på 75 %, sedan ett 
vägledningsår i församlingstjänst.
Det krävs också en grundläggande 
social eller pedagogisk utbildning 
eller en vårdutbildning för att kun-
na bli diakon. 

LÄS MER:
www.blipastor.nu
www.brommafolkhogskola.se
www.blidiakon.nu
www.ths.se

per sonen vidare att hitta rätt  
i sin andliga vägledning.

UTÖVER DEN personliga 
själavården för kandidater-
na vill Jonas Eveborn vara 
en del av gudstjänst- och 
andaktslivet på skolan.

– Det är en viktig del av kap-
lanskapet, att bidra med prak-
tiska erfarenheter de kan ta med 
sig in i gudstjänstlivet och påminna 
om församlingsverksamheten mitt i 
den akademiska miljön. När det gäl-

ler pastoral forma-
tion behöver man 
få möta exempel 
både i teorin och 
praktiken  – hur le-
der man en bön? 
Hur håller man i en 

gudstjänst?

JONAS EVEBORN VILL ock-
så finnas på plats under 

retreater och träffar. Hans funktion 
fyller ett behov som inte kommer bli  
mindre, det är han säker på. Under 
hösten ser han hur han fått ta de första 
stegen i kaplanskapet. Förhoppningen 
är förstås att bygga något långsiktigt 
som kan stärka pastorskandidaterna.

– Som småbarnsförälder kan jag ock-
så förstå mångas praktiska verklighet, 
och förhoppningsvis kunna uppmunt-
ra dem till uthållighet i studierna.

SARA GRANT

JUST NU FINNS DET…
65 pastorskandidater, 

varav 42 kvinnor  
och 23 män.

17 diakonkandidater, 
varav 14 kvinnor  

och 3 män.
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– DET STÄMMER SÅ VÄL med kyrkans 
uppdrag, att vara till för världen. Och 
folkhögskolan blir en värld i miniatyr, 
för här möts människor från alla håll.

Folkhögskolan blir också ofta en 
möjlighet för den som inte fixat sina 
studier i traditionell takt att hitta sin 
egen väg och även det hänger samman 
med kyrkans uppdrag.

–  Människor upprättas här. De växer. 
Här får de en andra chans – eller en 
annan chans, om man så vill, säger Ola 
Bojestig.

–  Man kan få slappna av här och hit-
ta sig själv. Det får ta tid och det finns 
egentligen inget lyckas eller misslyck-
as. Det finns otroligt många berättelser 
bland kursdeltagarna, men gemensamt 
är att alla är på väg – kanske mot något 
nytt, eller in i det svenska samhället.

FOLKHÖGSKOLORNA är en del av den 
folkbildningsrörelse som även Equme-
niakyrkans bildande samfund sprang 
fram ur och Ola Bojestig ser gärna att 
församling och skola fortsätter se att 
de har samma uppdrag.

HÄR FÅR MÄNNISKOR  
EN ANDRA CHANS
Att Equmeniakyrkan driver folkhög-
skolor är inte märkligt alls. Det vore 
faktiskt konstigare om vi inte gjorde 
det, menar Ola Bojestig, rektor vid 
Härnösands folkhögskola.

”Bildning och pedagogiskt 
arbete har varit en röd 
tråd i de rörelser som 
format Equmeniakyrkans 
och Equmenias historia.”

STYRDOKUMENT RÖRANDE  
EQUMENIAKYRKANS OCH EQUMENIAS 

HUVUDMANNASKAP FÖR  
FOLKHÖGSKOLORNA

DETTA ÄR EQUMENIA- 
KYRKANS OCH EQUMENIAS 
FOLKHÖGSKOLOR: 
BROMMA FOLKHÖGSKOLA,
STOCKHOLM  
Här kan du bl a läsa konst, teater, 
bibelskola, fritidsledarutbildning och 
diakonal utbildning.
HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA,
HÄRNÖSAND  
Här kan du bl a läsa bibellinjen 
BibelFjäll, dans, film, teckenspråk, 
musik samt fred, ickevåld och led-
arskap. 

SJÖVIKS FOLKHÖGSKOLA, AVESTA 
Här kan du bl a läsa musik, friluftsliv, 
textil, timring, ekohushållning och 
återbruk.

SÖDRA VÄTTERBYGDENS,  
FOLKHÖGSKOLA, JÖNKÖPING
Här kan du bl a läsa musik, journa-
listik, grafisk form och kommunika-
tion, internationella fältstudier och 
bibellinje. 

KARLSKOGA FOLKHÖGSKOLA,
KARLSKOGA
Här kan du bl a läsa fritidsledarut-
bildning, konst, musikproduktion och 
webbdesign. 
På alla skolor finns även allmän kurs.

UTBILDNING NYA VÄGAR

– Folkhögskolan kan göra det som 
församlingen har ambitionen att göra, 
men inte alltid har resurserna att kla-
ra av. 

”FOLKHÖGSKOLORNAS arbete är ett ut-
flöde av kyrkans diakonala uppdrag” 
står det i det styrdokument som be-
skriver förhållandet mellan Equmeni-
akyrkan, Equmenia och skolorna.

– Check på den! säger Ola Bojestig.
– Vi har stora ekonomiska resurser 

att göra något konkret, och jag tyck-
er vi förvaltar de resurserna 
väl. 

SARA GRANT

Kyrkan har alltid insett 
vikten av bildning, och  
Ola Bojestig är stolt över 
Härnösands spets och bredd i 
utbildningarna.

FO
TO

: FRID
A SJÖ

G
REN
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UTBLICK INTERNATIONELL PASTORSUTBILDNING

”Mission är alltid gräns
överskridande. Den 
sträcker sig till andra 
grupper, andra kulturer, 
andra uttryckssätt.”

SOM EN DEL I vår internationella mis-
sion stöder vi teologisk utbildning i en 
rad olika länder. Teologisk utbildning 
är viktigt för missionen. Missionen, 
både i närområdet och i andra län-
der, rör sig alltid i gränslandet mellan 
kyrkan i världen och världen utanför 
kyrkan. Mission är alltid gränsöver-
skridande. Den sträcker sig till andra 
grupper, andra kulturer, andra ut-
tryckssätt. Det är som att kliva ur den 
trygga båten, som Petrus gjorde då 
han såg Jesus därute på vattnet.  

I en sådan situation behövs en 
teologisk grund att stå på. Ett 
instrument att hjälpa oss be-
döma allt som kommer till 
oss utifrån evangelium och  
Bibeln. Där kommer teolo-
gin in, tycker jag.

Det behöver alla våra sam- 
arbetskyrkor, precis som vi 
själva. Tiden är förbi då Sve-
rige sände ut mängder av mis-
sionärer för att tjäna som pastorer  
och grunda församlingar i andra länder.  
I dag har vi färre missionärer, men de 
är utsända på strategiska poster. 

VI TROR ATT DET är den lokala kyrkans  
uppgift att i huvudsak sprida evange- 
lium där den befinner sig, och vi vill  
vara med och hjälpa till med det. Och då 
är ett stöd till kyrkornas teologiska ut-
bildning ett mycket mer effektivt sätt. 
Jag var en gång på en plats i Kina där 
300 församlingar fick dela på tre pas-
torer. Vi kan omöjligen sända dem alla 
de pastorer de behöver. Det skulle dess- 
utom ta lång tid för de utsända att lära 
sig språk och kultur. 

Men vi kan hjälpa dem att utbilda 
sina egna till pastorer! På så sätt blir vår 
insats mycket mer effektiv. Människor 
som är villiga finns oftast. Men det kan 
saknas medel och material och då kan 

vi hjälpa till med sti-
pendier, böcker och da-

torer. Ibland kan vi bidra 
även med lärare. Det finns 

också en lång tradition av teo-
logiskt tänkande i  vår del av 

världen, som är värdefull att dela med  
sig av genom utbyten av olika slag. Vi 
kan hjälpa den lokala kyrkan att rus-
ta sig för sin gränsöverskridande mis-
sion. I utbyte får vi också själva vär-
defulla nya impulser kring teologiska 
tankesätt i andra länder. 

FÖR MIG HAR DET alltid varit oerhört 
stimulerande att möta teologer och 
studenter i våra samarbetsländer och 
samtala om väsentliga frågor. Det har 
hjälpt mig att förstå min egen kultur 
och hur jag kan nå den. Det har också 
hjälpt mig att se hur Gud kan tillbes 
på så många olika sätt. 

Därför tror jag att det är viktigt att våra 
egna studenter får möjlighet att besö-
ka samarbetskyrkor och exponeras för   

STÖD TILL UTBILDNING 
BLIR EFFEKTIV MISSION

”teologi in action” i andra samman-
hang. Och att ta emot studenter och 
lärare från samarbetskyrkorna under 
en period för studier i Sverige. Sådana 
utbyten gynnar båda parter!  

ATT STÖDJA TEOLOGISK utbildning – allt 
ifrån en enkel bibelskola i norra Sibi-
rien till ett protestantiskt universitet 
i Brazzaville – är ett bra sätt att vara 
indragen i Guds mission. Som har fan-
tastiska effekter där borta. Och här 
hemma.

GERARD WILLEMSEN
CHEF FÖR INTERNATIONELLA ENHETEN

På Jamalhalvön i norra 
Sibirien hålls bibelskola för 
församlingsledare från ur 
folken chantier och nenets.

FO
TO

: G
ERARD

 W
ILLEM

SEN

Gerard  
Willemsen..
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JAG HAR ALLTID TROTT att jag är lite speciell och  
inte som alla andra. I dag vet jag att det inte är 
sant. Missförstå mig rätt. Jag är en unik person, 
även om jag är ganska annorlunda och inte föl-
jer de generella normer som råder, men jag är 
precis som du. Jag är människa med allt vad det 
innebär.

Jag läser till diakon, för tjänande i kyrkans 
kropp, på gatan, vid soffbordet, i talarstolen och 
i samtalsgruppen. Jag har inte hamnat där av en 
slump.

VÄGEN TILL GUD, in i den kristna gemenskapen  
med önskan om en relation med Jesus, gick för 
mig genom misslyckande, smärta, synd och 
kamp. Den totala maktlösheten. En del skulle 
kanske säga emot mig, jag är trots allt döpt som 
barn och konfirmerad. Jag har alltid varit en del 
av den kristna gemenskapen – eller? 

För saken var den att jag aldrig  kände mig 
innesluten. Jag kände aldrig att jag hörde till, 
inte i något sammanhang. Känslan jag bar, kan 
jag se i dag, var ovärdighet och att inte vara äls-
kad. Som vuxen, vid 35 års ålder, ledde despera-
tionen mig till slut till Gud. 

Då hade livet, jag själv och min vilja att vara  
perfekt skapat tillräckligt mycket smärta, för att 
den bön som nu formulerades inom mig skulle bli:  
”Hjälp mig!” 

DÄR MÖTTE JESUS mig med sin varma famn, vill-
korslösa kärlek och oändliga nåd. Jag kom inte 
till Gud genom att vara perfekt eller göra rätt. 
Jag kom till Gud genom att göra fel och genom 
att misslyckas. Det fanns människor omkring 
mig som spelade en helt avgörande roll för den 
person jag är i dag. 

Jag tror att Gud har kallat mig att vara en 
sådan medmänniska som kittar ihop kropp, 
människor och världen. En tjänande medvand-
rare, det som Jesus är för mig. En nära vän, som 
finns där och går bredvid. Jesus som förebild, nå-
gon som är omsorgsfull, modig, söker upp, bjuder 
in och vandrar med den som är utsatt eller utanför  
gemenskapen. 

Den som kanske ingen annan vill kännas vid. 

Som alltid tar ställning för rättvisa och mot för-
tryck och som aldrig lämnar en enda människa 
utanför cirkeln av tillhörighet eller värdighet. 

Oavsett vad personen gjort, var den kommer  
ifrån, vad den heter, vilken tro eller icke-tro den 
har, vilket kön eller icke-kön den har, vilken ålder,  
funktionsvariation eller sexuell läggning den har. 

MEDVANDRAREN SOM för vidare budskapet om 
Guds villkorslösa kärlek genom sitt sätt att prak-
tiskt älska. Medvandraren som förlåter, lyssnar 
och aldrig dömer. Jag vill kunna möta din blick 
med värme, vara redo att vara och ge röst till 
den som ingen har. Med stöd av mina egna er-
farenheter, ska jag försöka använda mitt mod 
för att ta den ibland ensamma fighten mot för-
tryck och orättvisa. 

Den som visar att tro och kärlek i praktisk 
handling kan vara ljuset i mörkret, tjänande 
med mig själv som redskap för Gud.

ÅSA ÖQVIST
DIAKONKANDIDAT I EQUMENIAKYRKAN

Med mig själv som redskap
”Jesus som 
förbild, är 
omsorgsfull, 
modig, söker 
upp, bjuder 
in och vand
rar med den 
som är utsatt 
eller utanför  
gemen
skapen.”



11 mars 
Bön- och offerdag för 
pastors- och diakonutbild-
ningen. 
3 april 
Regional mötesplats inför 
kyrkokonferensen, Region 
Syd, Slottshagskyrkan, Hel-
singborg.
4 april 
Regional mötesplats inför 
kyrkokonferensen, Region 
Väst, Immanuelskyrkan, 
Skövde.

16 april 
Regional mötesplats inför 
kyrkokonferensen: Region 
Nord, Missionskyrkan, Luleå. 
Region Svealand, Ansgar-
skyrkan, Västerås.
17 april 
Regional mötesplats inför 
kyrkokonferensen, Region 
Norr, Vännäs.
19 april 
Regional mötesplats inför 
kyrkokonferensen, Region 
Öst, Missionskyrkan, Nässjö.

22 april 
Bön- och offerdag  
för nationella arbetet 
23 april 
Regional mötesplats  
inför kyrkokonferensen:  
Region Svealand, Tingval-
lakyrkan, Karlstad. Region 
Stockholm, Tjelvarkyr-
kan, Visby. Region Mitt, 
Equmenia kyrkan Östersund. 
25 april 
Regional mötesplats inför 
kyrkokonferensen: Region 

Stockholm, Ansgarskyrkan, 
Lidingö. Region Mitt,  
Kanalkyrkan, Sandviken.
26 april Regional mötes- 
plats inför kyrkokonferensen: 
Region Öst, Missionskyrkan, 
Linköping.  
Region Väst, Missions- 
kyrkan, Fiskebäck.
10–12 maj Kyrkokonferensen 
2018, Gävle.
7-15 juli Hönökonferensen

FOTBOLLSHJÄLTAR
Under en period möttes Baptistsam-
fundets pastorsutbildning Betelsemina-
riet och Missionskyrkans motsvarighet 

Teologiska Seminariet i en fotbolls-
match varje år. Gänget på bilden är ett 
av Betelseminariets lag från sent 70-tal. 
Enligt initierade källor vann Betelsemi-
nariet en gång. I övrigt var det gänget 
från Lidingö som prenumererade på 

titeln. Vad slutresultatet blev i den här 
matchen förtäljer tyvärr inte histori-
en, men vi kan i alla fall konstatera 
att könsfördelningen bland pastors-
kandidaterna förändrats något  
sedan 70-talet.

Ur bildarkiven

TILLBAKABLICK 


