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Språkcaféerna
är en anledning
till att folk
börjat gå in
i Wesleykyrkan
på Limhamn.
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PÅ GÅNG
Bästa tipsen
inför
ifnör sommaren

KYRKA
50 nya församlingar –
här är några av dem

FÄNGELSEPASTOR
”Alla kan se att
vi gör skillnad”

Tiden och demokratin
DET HÄNDER IBLAND att jag tar

fram en fin anteckningsbok, och
en gammaldags penna och sätter mig och skriver. Det känns
då ofta som att det händer något
annat jämfört med att sitta vid
ett tangentbord och samtidigt
se bokstäverna på en bildskärm.
Det tar lite längre tid att forma
bokstäver för hand, och det
krävs lite mera eftertanke för att
hitta de rätta orden.
Jag är medveten om att det är
lite otidsenligt och udda och använda anteckningsböcker men
för mig är det ovärderligt.
På caféet är vi många som
skriver men oftast är jag ensam
om att hålla en penna i handen,
de flesta läser och skriver på
sina telefoner. Det är självfallet
inte fel att skriva på sin telefon,
det gör jag också ibland.
FÖR MIG HÖR demokrati och

beslutsfattande samman med
eftertänksamhet och ett visst
mått av långsamhet. Även detta
är förmodligen otidsenligt i
dessa dagar. Den som inte på
stående fot kan levererera
en klar uppfattning, eller ett
välformulerat beslut, räcker inte
riktigt till i alla sammanhang.
När dessa rader skrivs, på
tangentbord och med bildskärm, är det stor oro i Svenska

”Sträva efter att med
friden som band
bevara den andliga
enheten: en enda kropp
och en enda ande.”
Efesierbrevet 4:3
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Akademien. Några ledamöter
har valt att lämna sina uppdrag
medan andra är kvar. En av ledamöterna har meddelat att hon
behöver mera betänketid för att
kunna fatta ett klokt beslut, och
jag tycker det är en god hållning. Media verkar tycka att det
är ett uttryck för velighet.
DET FINNS FÖRSTÅS samman-

hang där eftertänksamhet är
förödande. En brandman eller
en ishockeydomare har i princip
ingen betänketid, utan måste
agera snabbt och resolut. Många
av oss andra borde i stället vårda
eftertänksamheten som en av
Guds goda gåvor till mänskligheten.
Snart är det dags för kyrkokonferens i Equmeniakyrkan och vi
ska samlas för att lyssna, samtala
och fatta beslut. För andra året
i rad kommer vi att använda så
kallade konsensusmetoder för
beslutsfattande. En del tror att
det betyder att alla måste tycka
lika, men så är verkligen inte
fallet.

”Konsensus
är inte
bara en
metod, det
är också
ett slags
förhållningssätt
som handlar om att
vi lyssnar
noga på
varandra.

pratar med varandra och vi avsätter en stund för bön. I kyrkan
är vi ju övertygade om att Gud
är med oss, inte bara när vi firar
gudstjänst utan också när vi
behandlar årsredovisningen för
det gångna verksamhetsåret.
DET KAN HÄNDA att det finns
andra metoder som är mer
snabba och effektiva när det
gäller att fatta beslut i en stor
grupp av människor.
Men det kan också vara så att
snabbhet och effektivitet inte
alltid är de högsta idealen, i alla
fall inte i en kristen kyrka.

OLLE ALKHOLM,
BITRÄDANDE KYRKOLEDARE

KONSENSUS ÄR INTE bara en

metod, det är också ett slags förhållningssätt som bland annat
handlar om att vi lyssnar noga
på varandra. Vi hör olika uppfattningar i en fråga, vi kanske
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Britta Hermanson och Centerpartiets i Annie Lööf i samtal 2014. I år är det dessutom 50 år sedan utfrågningarna började,
1968 var det premiär och John Hedlund bjöd in till tältmöten.

SAMTAL MED PARTILEDARNA
UNDER VÅRGÅRDA MÖTE
I ÅR FIRAR KYRKANS partiledar-

utfrågningar 50 år. 1968 var första
året då evangelisten John Hedlund
bjöd in alla riksdagens partiledare
till sina tältmöten (se baksidan av
detta nummer).
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Nu har Britta Hermansson tagit
över traditionen och bjuder in riksdagens åtta partiledare till Vårgårda
möte i augusti.
På bilden ser vi Britta Hermansson
i möte med Annie Lööf under Vårgår-

da möte 2014. Annie Lööf är också
först ut i sommarens utfrågningar.
Samlingarna sänds även live för de
som inte kan ta sig till Vårgårda.
Läs mer på vargardamote.se
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SAMTAL OM TRO
VIK TID I ALMANACKAN redan nu: den
19–20 oktober är det Vetekornsdagar i
Immanuelskyrkan i Stockholm.
En två dagars mötesplats om fördjupning och växt för alla som är intresserade av spännande teologi. Det
blir samtal, föreläsningar, seminarier
och förbönsmässa.

JESUS, HUSVAGNAR
OCH SALTA BAD
FÖR MÅNGA I VÅR KYRKA är ordet
sommar synonymt med tältmöten,
husvagnscamping och salta bad – ja,
Hönökonferensen, helt enkelt. 7-15
juli arrangeras årets Hönökonferens.
Mer info hittar du på
www.honokonferensen.se

Hur startar man
en församling?

Ett i Kristus

”Ett i Kristus – en kyrka för alla”
är temat för årets kyrkokonferens.
Utgångspunkten
är Galaterbrevet
3:28 där det står
att vi inte längre
är ”jude eller
grek, slav eller
fri, man eller
kvinna” utan vi
är ett i Kristus. Kyrkokonferensen är
vår bredaste och största samling
varje år. Där får vi se, uppleva
och gestalta vad det innebär att
höra ihop. Hoppas vi ses i Gävle!
Läs mer på: equmeniakyrkan.se/
kyrkokonferens18

EQUMENIAKYRKAN har som mål att

grunda 50 nya församlingar och gemenskaper till 2025. Men hur gör man
när man startar en församling? Var
börjar man? Och hur ska man våga ta
steget? I mars släpptes några filmer där
Sara Mellergård, som arbetar med församlingsgrundande, besöker nygrundade och omstartade församlingar.
FILMERNA PASSAR som inspiration både

för dig som vill vara med och grunda
församlingar och dig som tror att din
församling kan bli moderförsamling åt
en nystartad gemenskap. Vi hoppas du
blir inspirerad.
Filmerna finns på equmeniakyrkan.se/
forsamlingsgrundande
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Kyrka mitt i debatten
ALMEDALSVECKAN ÄR EN LÅNGVARIG tradition inom den svenska politiken. Varje år samlas beslutsfattare, media och intresseorganisationer
på Gotland för att diskutera, lyssna och samtala om dagsaktuella frågor.
Equmeniakyrkan är även i år på plats i Vårdklockans kyrka mitt i
Visby för att göra vår röst hörd i samtalet. I sommar arrangerar vi –
tillsammans med bland andra Diakonia och Bilda – seminarier, intervjuer och bönesamlingar på temat ”Vilken värld vill du leva i?”.
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FÖRSAMLINGSUTVECKLING LIMHAMN

Alphagrupper, språkcaféer och en genomtänkt kampanj.
Sedan de två Equmeniaförsamlingarna på Limhamn slogs
ihop till en, har verksamheten vuxit genom olika aktiviteter.
Men pastor David Sirviö är långt ifrån klar. Han vill att alla
på Limhamn ska se Wesleykyrkan som en självklar del av
samhället och söker ständigt nya sätt att bidra i stadsdelen.
TEXT: SARA GRANT FOTO: JOHANNES FRANDSEN

”VI SKA VARA

EN DEL AV STA
6
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Ett landmärke har kyrkan varit
länge, men numera kliver allt
fler in genom dörrarna också.
Språkcaféer, gudstjänster
och Alphagrupper öppnar
för nya gemenskaper.

ADEN”
EQUMEN # 2 2018
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FÖRSAMLINGSUTVECKLING LIMHAMN

WESLEYKYRKAN LIGGER VÄL synlig mitt i en kors-

ning på Limhamn, och där har den vita kyrkobyggnaden varit en del av gatubilden i nästan 100 år.
David Sirviö, som varit pastor i församlingen sedan
2010, vill att kyrkan ska finnas i folks medvetande
som mer än ett landmärke. Det kräver mer än att
fira gudstjänst och sätta upp affischer, men David
Sirviö tycker att man äntligen har kommit en bit
på väg.
– Vi har haft folk här som sagt ”Jag har bott på
Limhamn hur länge som helst och gått förbi kyrkan så många gånger, men jag har aldrig gått in.”
Och det är just det vi vill ändra på.
Förändringarna i församlingen började med att
man slog sina påsar ihop med systerförsamlingen
Linnékyrkan under våren 2014.
– Vi hade årsmöte på var sitt håll och fattade beslutet. Sedan hade vi videokonferens, trots att vi
bara satt 500 meter från varandra, och tackade Gud
tillsammans.
Församlingen i Linnékyrkan var den mindre av
de båda, och det föll sig naturligt att man flyttade
ihop i Wesleykyrkan.
– För oss handlade det mycket om att ta emot och
för dem kanske om att släppa det gamla. Det har
fungerat bra.
I Linnékyrkan fanns ingen pastor, men en diakon,
Anna-Lena Janséus. Hon är numera Davids kollega.
– För oss är det ju jätteroligt bara det att vara två,
säger David.
LINNÉKYRKAN SÅLDES, vilket frigjorde ekonomiska

resurser att renovera kyrksalen i Wesleykyrkan,
och nu har man sökt bygglov för nästa steg, att bygga ut bland annat så att man får en större cafédel.
För församlingen växer, och det är trångt vid både
kyrkkaffe och språkcaféer.
Vissa saker har spelat en större roll i församlingens utveckling än andra. Just språkcaféerna, som hållits regelbundet i
Wesleykyrkan ända sedan den stora
TVÅ FÖRSAMLINGAR
flyktingvågen kom hösten 2015, har
GICK SAMMAN 2014
gett nytt liv. Detta trots att det från
WESLEYKYRKAN
början inte kom en enda besökare.
I Malmö bildades en me– Limhamn ligger ju lite utanför,
todistförsamling 1871, som
så den första tiden fick vi köra och
ibland höll möten på Limhämta folk inne i Malmö. Efter ett
hamn. År 1895 stod Salemtag lossnade det, och nu är det många
kapellet klart. Det byggdes
som kommer varje gång, berättar Daom till Wesleykyrkan 1914.
vid Sirviö.
LINNÉKYRKAN – TABOR
Språkcaféerna är viktiga inte främst
Det första missionshuset
för att det leder till att människor går
byggdes 1877, men möten
med i församlingen, även om det hänhölls redan på 1860-tade, utan för att  församlingsmedlemlet. 1883 bildades ”Guds
marna som är med börjar fundera.
församling på Limhamn”,
som blev sedan Limhamns
När kyrkan öppnar sina dörrar för
Missionsförsamling 1888.
människor som annars inte skulle
komma dit börjar saker hända.
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David Sirviö har sett hur verksamheten växer när allt fler får
känna att de blir en del av något större, bl a genom livsgrupper.

– Nästa steg är att se hur detta kommer att påverka helheten på lång sikt. Vi får fundera på vilka vi är, hur vi kan dela vår tro och vad alla dessa
människor gör med vår församling.
ETT 15-TAL VOLONTÄRER TURAS om att leda språk
caféerna, och flera av dem är personer som tidigare
inte haft något med församlingen att göra. Sedan
förra sommaren har Wesleykyrkan även ett missionärspar från The Evangelical Covenant Church i
USA, Steve ochBarbara Swanson, i tjänst. De bodde
tidigare i Antwerpen i Belgien, där Steve var pastor
i en stor internationell församling och Barbara arbetade med flyktingkvinnor. Efter tolv år där kände
de sig kallade till det mångkulturella Malmö.
–  Det är fantastiskt att vara här och få möta alla
de här människorna. Jag och min fru kommer leda
en kurs i församlingen under våren, Sharing Lives,
som handlar om hur vi kan berätta våra historier
för människor från arabisktalande länder och hur vi
kan möta dem med kärlek, berättar Steve Swanson.
En annan del i utvecklingsarbetet är den tre
veckor långa kampanj, Våga Tro, som församlingen arrangerade under oktober förra året. Man
bjöd in till frukostmöten, cafékvällar, musikkvällar, barnaktiviteter, föreläsningar och naturligtvis
även gudstjänster. Kampanjen planerades under
många månader för att den skulle träffa så rätt som
möjligt.
– Vi ville inte ha någon programpunkt under
kampanjen som vi inte kunde fortsätta med på
egen hand efteråt. Det räcker inte att bara ha häftiga gudstjänster och inte tänka på lång sikt, säger
David Sirviö.
Han har tidigare arbetat med redskapet Naturlig
församlingsutveckling, NFU, och sammanfattar en
viktig del av det med att ”det vi gör ska vi göra bra”.
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smågrupperna, eller livsgrupperna, som vi kallar
dem. Den som kommer till kyrkan måste få känna
att de blir en del av något, får ett nätverk och lär
känna människor.
Förhoppningen är att det ska bli ett naturligt steg
att gå från exempelvis en Alphakurs till att bli en
del av en livsgrupp, så att församlingen blir en del
av vardagen och livet.
– Vi vill vara en vardagskyrka, en kyrka överallt
– i hemmet, där man jobbar, i samhället. Det är
en utmaning att se dem som behöver gemenskap
och våga bjuda hem dem. Som kyrka möter vi också många trasiga människor, och för dem kan det
vara avgörande att bli en del av en ny gemenskap
för att kunna lämna det gamla.

”För oss
handlade
det mycket
om att
ta emot
och för
dem kanske om att
släppa det
gamla.”

MED SATSNINGARNA på att få fler människor att

En konsekvens av ett sådant tänk blir ibland förstås också att man måste avveckla det som fungerar mindre bra eller som inte ger något.
Under sina första år som pastor i Wesleykyrkan
fick David Sirviö vara med och fatta det tråkiga beslutet att lägga ner församlingens kör. Nu har man,
tack vare höstens kampanj, en gospelkör igen med
ett 40-tal medlemmar som träffas varannan vecka
och övar.
– Vi ville gärna ha en gospelkonsert under kampanjen, för det är alltid tacksamt att bjuda in till.
Men istället för att bara ha en gudstjänst, startade vi
en ny helt kör som fick ha sin första konsert under
den sista gudstjänsten under kampanjen. Det kom
30 personer redan till första övningen.
UNDER KAMPANJEN var det många människor som

klev in i Wesleykyrkan för första gången, efter att
tidigare bara ha passerat den. En del började gå
Alphakurs, andra fortsatte i kören eller har fortsatt
komma till kyrkan i andra sammanhang. En grundkurs i kristen tro för människor från Mellanöstern,
Al Massira, är i planeringsstadiet. David Sirviö tycker det är viktigt att erbjuda flera olika aktiviteter,
för att fånga upp dem som annars inte skulle komma till kyrkan.
– En gudstjänst är ju trots allt en väldigt nischad
samling. Om man inte brukar gå på gudstjänst är
det inte troligt att det är just där man börjar. Därför
måste vi gå ut brett.
Församlingens uppdrag är förstås i slutänden att
leda till Jesus, men kan vara en lång process.
– Vägen från att besöka ett språkcafé till att bli en
del av församlingen tar ibland mycket längre tid än
man kanske hoppas på, skrattar han.
Nyckeln är gemenskap, tror David Sirviö. Riktig
gemenskap är dock inte alltid lätt.
– Jag har fått höra hur det kan vara jättesvårt att
få nya vänner i kyrkan. Därför är det viktigt med
EQUMEN # 2 2018

komma till församlingen har också nya situationer
uppstått, som David Sirviö och diakonen Anna-Lena
Janséus får lära sig hantera allt eftersom.
– Det kommer många fler människor med behov
till oss nu: med förbönsbehov, med ekonomiska behov, människor med ett missbruk. Då har vi fått fundera på vad vi ska ha för policy för att hjälpen ska bli
effektiv. Men det är bra att vi får tänka igenom vår
verksamhet, och vad vi vill med den.
Limhamn är ett Malmös mer välmående områden, vilket kan vara en utmaning i sig. Det är ett
välkänt fenomen, att den som tycker sig ha det rätt
bra sällan söker sig till kyrkan. Men nöd kan finnas i vilka fina kvarter som helst. Varje vecka
samlas Anonyma alkoholister i kyrksalen,
och församlingen har jobbat med både
utdelning av matkassar och viss ekonomisk hjälp.
I framtiden vill David Sirviö att
Wesleykyrkan ännu mer ska bli en offentlig plats på Limhamn, en självklar
del av stadsdelen. När han varit i kontakt
med stadsdelsförvaltningen och den lokala
samverkansföreningen har de varit positiva
och nästan förvånade att fokus har legat på vad
församlingen kan hjälpa till med.
– ”Du är den förste som kommer hit och vill bidra”, fick jag höra när jag berättade allt vad vi gör
och vad vi skulle kunna bidra med. Då tänkte jag
att det kanske inte behöver vara så komplicerat.
I DAG BESTÅR FÖRSAMLINGEN av omkring 120 med-

lemmar, och ungefär 80 personer kommer till
gudstjänsterna varje söndag. Men det viktiga för
David Sirviö är nu att fortsätta blicka framåt och
utåt, för att fortsätta utvecklas.
– Vi har fått resurser, både ekonomiskt genom försäljningen av Linnékyrkan och genom att vi kunnat
anställa en ungdomsledare och fått missionärer, och
de ska vi förvalta på bästa sätt. Jag vill att ännu fler
ska våga komma in och inte bara gå förbi.
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NYA FÖRSAMLINGAR INNAN 2025

HÄR ÄR NÅGRA SOM REDAN HAR BÖRJAT

LIDINGÖ

”Gud tänker inte
i organisationsnummer”
EN NY PLANTERING, men i samma loka-

ler som moderförsamlingen – det är
modellen på Lidingö. Där bildar de arabisktalande en egen grupp.
–  Just nu, för vem vet vad som händer i framtiden, säger Rickard Karlsson
som är ordförande.
I Ansgarskyrkan på Lidingö är den
mångkulturella prägeln tydlig. Här firar redan två eritreanska och en ukrainsk församling gudstjänst. Och nu blir
den arabisktalande gemenskapen en
egen församling.
–  Varför kämpa så hårt för att en
grupp ska fogas in i församlingen, när
den kanske växer bättre på egen hand?
Vi som moderförsamling kan ge stöd
och näring, men gruppen behöver också ljus och luft.
Människor som kommer från en annan religiös bakgrund kan ha andra uttrycksformer än dem som vi är vana vid.

Strukturerna i moderförsamlingen kan
bli till hinder, hur inkluderande man än
vill vara. Då gäller det att våga släppa
sina egna mallar och försöka vara kyrka
för den grupp som behöver det.
–  Det ser inte alltid ut som man har
tänkt sig, men det har väckelse aldrig
gjort.

Den arabisktalande församlingen är bara början,
tror Rickard Karlsson.

RICKARD KARLSSON ser det som en del

av ledarskapet att vara uppmärksam på
vad som behövs för just den tid som är.
–  Vi måste försöka se vad Gud tänker
ska vara här just nu, för det växer liksom underifrån. Det är alltid Gud som
gör att det växer, men vi kan se till att
eliminera hinder och inte stå i vägen.
–  Gud tänker inte i organisationsnummer, utan vi som moderförsamling är ett provisorium i tiden precis
som alla andra. Inget är bestående. Vi
vet inte vad som kommer att hända,

men vi får gå i tro. Just nu upplever vi
tydligt att det är så här det ska vara.
ATT DET KOMMER bli fler förändringar

är Rickard Karlsson säker på.
–  Barnen i gruppen är ju svensktalande. Så vad händer om en generation?
Då kanske den nya församlingen blir
en del av den gamla. Eller tvärtom!
Men det behöver vi inte veta nu. l

GÖTEBORG

”Vi är fokuserade på att nå nya”
HUR VET MAN VAR en församlingsplan-

tering behövs? En förstudie kartlägger
förutsättningarna i ett område eller för
en viss grupp, så att man kan möta de
behov som finns på bästa sätt. I Region
Väst pågår flera studier just nu.
– Varje förstudie görs förutsättningslöst. Är det något som har hänt i ett område? Kan det vara Gud som vill något?
10

Rickard Lundgren är samordnare för församlingsplantering i Region Väst, och
berättar om ett par av de
förstudier som är igång.
Formellt behöver förstudie en församling som är
arbetsgivare åt den person
som gör studien, vanligtvis på

halvtid i tre månader. Det är
dock inte bindande på något vis att sedan bli moderförsamling.
– Det är lätt att tänka
storstad och Göteborg.

Rickard Lundgren ville se
till att inte bara Göteborg
hamnade i fokus.
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Varannan söndag håller
Hemen och Irena Derki
gudstjänst i anrika Strykjärnet mitt i Norrköping.

NORRKÖPING

”VOIS vill nå dem
som redan har allt”
DET BÖRJADE SOM en längtan för sju
år sedan. Nu har VOIS börjat fira gudstjänster i anrika Strykjärnet i Norrköping. För Irena och Hemen Derki har
stödet från moderförsamlingen varit
avgörande.
Den 4 februari firade VOIS sin första
gudstjänst i Norrköping. Det var på ett
sätt slutet på en sju år lång resa för Irena och Hemen Derki, men samtidigt
början på något nytt.
–  För sju år sedan väckte en längtan
hos oss, en tanke att Gud vill göra något i Norrköping, berättar Irena.
Det tog några år innan allt föll på
plats så att de kunde flytta till staden,
men i dag är de rätt glada att det blev så.
–  Vi lärde oss så mycket på vägen,
när vi var med i olika församlings-

planteringar, säger Irena.
Våren 2016 väcktes längtan igen, och
Hemen hade en dröm där han tydligt
kände att Gud sa åt honom att gå ut
på isen, och även om den skulle brista många gånger, skulle Han vara med
dem hela vägen.

Men jag vill även titta utåt i regionen,
och Borås är näst störst. Equmeniakyrkan i Storsjöstrand hade haft funderingar på en församlingsplantering i
fem, sex år, och de blev först lite förvånade när jag nämnde Borås. ”Vi har
alltid tänkt Göteborg”, sa de också.

De församlingar som redan finns i
Borås är positiva. Rickard Lundgren
har aldrig upplevt att nån känner sig
hotad av att man startar en ny församling.
–  Vi är så fokuserade på att nå ut till
nya. Vi förflyttar inte får. Det är knappast hotfullt för de gamla församlingarna när vi påbörjar något i någon liten
källarlokal, säger Rickard Lundgren.
Hans andra exempel är i Biskopsgården i Göteborg, ett område med stora
sociala problem. Equmeniakyrkan i
Alingsås gör en förstudie här, som in-

MEN DEN 1 FEBRUARI startade förstudien

i Borås, och till hösten ska man ha funderat klart på vilken stadsdel och vilka grupper man vill fokusera på, och
förhoppningsvis ha en pionjärpastor
på plats.
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DE GAV SIG SJÄLVA ett år innan de tänk-

te att de skulle vara igång, och under
den tiden startade de Bibelpodden,
som fått flera tusen lyssnare.
–  Vi ville använda de gåvor Gud gett
oss, för att hjälpa andra och för att hålla igång vår egen kunskap.
Podden gick bra, men det var svårare än de trott att komma igång med
församlingen. Isen brast under deras
fötter många gånger, men förra hösten

började pusselbitarna falla på plats.
–  Vi kan själva ingenting om musik
eller barnverksamhet, men under hösten började människor komma till oss,
bland annat några som längtat efter att
leda lovsång. Då kände vi att det här
kan utvecklas till vårt team, berättar
Hemen.
Namnet VOIS är en försvenskning
av engelskans ”voice”, och anspelar på
Johannes Döparen och den röst som
ropar i öknen. De har valt att specifikt
rikta sig till människor som på ytan redan har allt.
–  Många kyrkor i Norrköping gör ett
fantastiskt arbete med socialt utsatta
och olika invandrargrupper. Men vi
känner att det är just medelsvensson vi
vill nå, de som redan har jobb och hus
och bil, men som ändå kan känna en
tomhet i livet, berättar Irena.
MODERFÖRSAMLINGEN Elimkyrkan i Eskilstuna har varit ett stort stöd.
–  Vi hade kontakt med dem när vi
bodde där, så det blev naturligt att
fråga. Och det har betytt jättemycket
att folk i församligen var så eniga i att
stötta oss. Nu finns det en resursgrupp
där, så vi blir omhändertagna och de
ser till att vi inte jobbar ihjäl oss, skrattar Hemen.
I dag har de gudstjänst varannan söndag och smågrupper varannan vecka.
Nyligen startade de också en baskurs,
för att lära ut grunderna i kristen tro
för de som är helt nya. Att växa för fort
är inget självändamål.
–  Vi vill skapa en familj, en gemenskap, och bygga en stabil grund som vi
kan fortsätta på, avslutar Hemen.
Se filmen om VOIS här: equmeniakyrkan.se/forsamlingsgrundande l

leddes den 1 mars. Beslutet togs efter
att en grupp gått på bönevandring genom området i januari.
–  Vi gick två och två, och bad och
lyssnade. De vi mötte var positiva: Gud
behövs i Biskopsgården.
RICKARD LUNDGREN framhåller igen att

det blir fel om man ser det som att nya
kyrkor ”tar” människor från gamla.
–  Det kan bli för mycket fokus på att
”Vår kyrka ska bli full.” I stället skulle
jag vilja att man kunde säga: ”Nu har vi
inte fler att sända ut.” l
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INBLICK FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

Samordnarna Peter Svanberg, Rickard
Lundgren och Sara Mellergård samt
Pär Alfredsson vill gärna höra från dig
som har tankar om nya församlingar
och gemenskaper.

PÄR ALFREDSSON VILL VÅGA TÄNKA NYTT

”Det finns så
många vita fläckar”
ATT GRUNDA NYA församlingar är inte

tänka nytt. Det kommer fortsätta minsnågot som hänger på en policy eller ka ett tag, men då ska vi vara där och
beslut från kyrkokonferensen. Det är möta upp med nya gemenskaper.
Det betyder inte att de ”gamla” fören naturlig del av att vara kyrka. Men
vi får inte vara rädda för att hitta nya samlingarna inte ska få stöd att utvecklas. Tvärtom, menar Pär Alfredsson.
former, säger Pär Alfredsson.
–  ”Kyrkan finns till genom mission, Men en naturlig väg för en församling
som elden genom att brinna”. Kyrkan att växa kan vara att knoppa av i nya
kan helt enkelt inte finnas till utan en planteringar.
–  Vi ska boosta de lokala församlingmissionell rörelse, säger Pär Alfredsson.
När storstäderna växer och nya arna, fånga upp de goda krafter där
människor kommer till vårt land, då som längtar efter att bygga guds rike.
växer behovet av nya sätt att nå dem Det är församlingar som startar försom annars aldrig har kontakt med en samlingar, det är inte något som kommer från samfundet uppifrån.
kyrka.
–  Det är och har alltid varit
den lokala församlingens plats
HAN TROR INTE heller att nya
att finnas för de som ännu inte ”Vi måste
gemenskaper kommer stjäla
är med. Församlingens upp- ta tillvara
människor från de etablerade
drag är att nå nya människor på den
församlingarna.
för att dela evangelium.
–  Nej, det finns så många
ivern och
Att gamla församlingar lägvita fläckar där det inte finns
ger ner, samtidigt som samfun- hungern,
någon kyrka alls. Där ska vi
det satsar på att starta nya, ser all den
finnas och etablera Guds rike.
inte Pär Alfredsson som något goda
Då måste också vår bild av
motsägelsefullt.
vad
en församling är utmanas,
kreativitet
–  Det blir allt färre försammenar han.
lingar över lag. Om vi ska kun- som finns.”
–  Det går enklare och fortare
na vända den trenden måste vi
att nå människor utanför kyr12

kan med något nytt, än att vi ska försöka få in nya människor i en viss mall
för hur vi uppfattar att en församling
ska se ut. Och många små grupper når
längre ut än en stor.
Personer som inte är vana vid den
kyrkliga strukturen kommer inte i
första hand söka sig till en traditionell
gudstjänst, och även unga människor
som växt upp i kyrkan kommer söka
nya vägar att sprida budskapet.
– Vi måste ta tillvara på den ivern och
hungern, all den goda kreativitet som
finns. Ta hand om den kraften och ser
olika uttryckssätt som tillgångar. Olika
tider har olika uttryck, och så har det
alltid varit.
ATT NYA PLANTERINGAR ibland får avvecklas igen, är förstås tråkigt, men
något vi får räkna med i vårt arbete för
att sprida Guds rike, menar Pär Alfredsson.
–  Det är inte vår sak att förstå. Någon
sår och någon vattnar, men det är bara
Gud som kan ge växten. Det är en andlig process. Vårt uppdrag är att nå ut
till nya människor.
SARA GRANT
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Du behöver laddas
FÖR MIG ÄR FÖRSAMLINGEN en av stöttepelarna
i min tro. För mig är församlingen en viktig del
av den gemenskapen som Gud har tänkt för ett
kristet liv. Guds tanke är inte att alla skall gå
runt och vara kristna för sig själva, utan snarare
tvärtom! Johannes skriver i första Johannesbrevet ”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er,
för att också ni skall vara med i vår gemenskap,
som är en gemenskap med Fadern och hans son
Jesus Kristus”
JAG HAR MÄRKT att många ungdomar idag har

en tendens att ta församlingen för givet, kanske
framförallt de som är församlingsbarn. Vi kan
bli blinda och missa vad vi faktiskt har i vår gemenskap. När Petrus och Johannes har ställts inför rådet i apostlagärningarna, när de har mött
motgång, är det första de gör att samla sin gemenskap, berätta och komma samman i bön.
När vi möter motgång och motstånd, vad skall
vi då göra?
Vi skall dra oss mot församlingen, precis som
Petrus och Johannes. Tyvärr gör vi ofta tvärtom,
just när vi behöver församlingen. Vi ställer oss
ensamma. Men ingen är stark i sig själv.

”För att
kunna växa
måste du
vara planterad någonstans. Psalm
92 säger att
den som är
planterad i
Guds hus skall
blomstra.”

så finns det en förmåga att få uppleva laddning.
Vi får ny kraft när vi kommer samman. Vidare
i apostlagärningarna kan vi läsa hur apostlarna
’’höll troget fast i gemenskapen. Alla de troende
var tillsammans och hade allting gemensamt.’’
Denna kultur borde vi eftersträva när vi bygger
morgondagens kyrka.
SLUTLIGEN VILL JAG också bara poängtera vikten

i att våga sätta ner sina rötter i en församling, att
gå med i en församling och stänga bakdörren.
För att kunna växa så måste du vara planterad
någonstans. Psalm 92 säger att den som är planterad i Guds hus skall blomstra.
SEBASTIAN EKLUND, UNGDOMSLEDARE
I EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA

VI BEHÖVER STYRKAN i den kristna gemenskapen.
Församlingsgemenskapen kan fungera som en
kraftstation. När vi använder våra mobiler i dag,
när vi håller igång dem, då måste vi också se till
att ladda våra mobiler. Och det behöver du och
jag också göra som kristna, vi är som telefoner.
När vi är i funktion, när vi blir använda, så tar
det kraft. Och den kraften behöver fyllas på någonstans. Enda sättet att inte behöva ladda din
mobil är att inte använda den. Men om du använder din mobil, om du är en kristen som vill
vara i funktion och bli använd så kommer du
behöva laddas.
Vad du och jag föredrar att göra för att laddas
kan se olika ut men i församlingsgemenskapen

EQUMEN # 2 2018
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UTBLICK FÄNGELSEPASTOR

”VI BRYTER ISOLER
Förr gick prästen omkring bland cellerna för att få dömda
att bekänna. I dag handlar fängelsepastorns uppdrag om
att lyssna och ge hopp. Susanne Rodmar har på 18 år aldrig
mötts av något annat än respekt och nyfikenhet, och känner
att de intagna gett henne nya perspektiv på både Bibeltexter
och gudstjänster.

SUSANNE RODMAR HAR jobbat som
fängelsepastor i 18 år, och är numera
heltidsanställd på Sveriges Kristna Råd
som konsulent för den andliga vården
i kriminalvården. För henne handlar
arbetet till stor del om närvaro och
kontinuitet.
– Det handlar om att visa sig, gå omkring och skapa kontakter. Det är viktigt att visa att man kommer tillbaka
och är någon man kan lita på, berättar
Susanne Rodmar.
Ett av de viktigaste råden hon ger
de som är nya som fängelsepastorer är
därför att aldrig lova mer än de är helt
säkra på att kunna hålla.
Förutom enskilda samtal, håller en
fängelsepastor i samtalsgrupper och
gudstjänster. På häkten är det lite
skillnad. Där sitter de intagna en och
en och en pastor kan inte gå omkring
på samma sätt. Fokus ligger på de nog
så viktiga enskilda samtalen.
–  På häktet kan det bli lite av en akutinsats, första gången någon hamnar
där kan man behöva förmedla hopp
och tala om att ”du kommer överleva
det här”. Att en person krisar är en full
normal reaktion på en onormal situation.

sam och tillsammans med andra utöva
sin religion”, och det är tydligt att den
andliga vården behövs.
–  Jag tror alla kan se att vi gör skillnad. Vi bryter isoleringen och gör nytta. Då blir inte religion något hotfullt,
säger Susanne Rodmar.
ÄVEN OM FÄNGELSEPASTORN är anställd

av en församling, är det kriminalvården som bekostar verksamheten. Det
är en stor skillnad mot sjukhuskyrkan
och universitetskyrkan, som är sina
egna organisationer och finansieras av
kyrkorna själva. Den skepticism mot
religion som sjukhus- eller studentpastorer kan mötas av, ser Susanne Rodmar inte något av inom kriminalvården. Tvärtom.
–  Jag tror inte det finns någon annan
del av samhället är kyrkan så respekterad. Vi accepteras på ett självklart
sätt, och även de som har andra uppfattningar från början inser snart att vi
inte är så konstiga.
ATT FIRA GUDSTJÄNST har blivit en allt

viktigare del, och i en miljö där det inte
händer så mycket är det många som
vill vara med.
–  Samtal finns det ju flera som
kan syssla med, men gudstjänst
SVERIGES KRISTNA RÅD fått
är det bara vi som gör. Och
i uppdrag av Kriminalvårdet är fantastiskt att få göra
den att samordna den andi den miljön. Ibland är det
liga vården på alla häkten
en gympasal, ibland ett litet
och anstalter i landet. Det
rum.
innebär att man även reEn del har gått i kyrkan som
kryterar exempelvis fängelsesmå, några är troende musliimamer. Regeringsformen ger
mer, medan andra aldrig nåvarje intagen i svenska fängel- Susanne Rodmar
gonsin varit på en gudstjänst.
ser och häkten ”frihet att en- är även ordförande
i Equmeniakyrkan.
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–  Det finns alltid någon i rummet
som aldrig har gjort det här förut. Det
blir en bra träning för mig som pastor
att tänka på hur man håller gudstjänst
för någon som inte kan koderna.
SEDAN NÅGRA ÅR

har säkerheten
skärpts, och en vårdare är alltid med
på gudstjänsterna. Det ger sin särskilda dimension till gudstjänsterna.
–  De får tillfälle att se andra sidor av
varandra. Det blir en stund på lika villkor, och det är väldigt fint att se.
Att det skulle vara en tuff miljö är inte
något som Susanne Rodmar känt av.
EQUMEN # 2 2018

FOTO: MIKAEL STJERNBERG/SKR

INGEN”

ANDLIG VÅRD I KRIMINALVÅRDEN
Cirka 150 präster, pastorer, imamer
och diakoner arbetar vid häkten och
anstalter i Sverige. De ansvarar för
enskild själavård och gudstjänster,
men kan också vara ett stöd för
personalen.
SJUKHUSKYRKAN
Omkring 250 medarbetare arbetar
med krisstöd, enskilda samtal, gudstjänster och utbildning av vårdpersonal. Sjukhuskyrkan är ekumenisk,
och ansvaret bärs av lokala församlingar i sjukhusets närområde.
STUDENTKYRKAN
Ett 60-tal medarbetare jobbar med
enskilda samtal, gudstjänster, samtalsgrupper och körer på universitet
och högskolor runt om i landet. Verksamheten finansieras av kyrkorna
själva.

”Man vill ofta prata om framtiden.
Om barnen, kommer de kunna
förlåta? Eller om sorg, om man
förlorar en familjemedlem och inte
får gå på begravningen.”
–  Jag har aldrig mött någon som
varit otrevlig eller oartig. Kyrkan är
väldigt respekterad. De slutar till och
med använda svordomar när jag kommer, skrattar hon.
De enskilda samtalen handlar om det
mesta, men väldigt sällan om vad personens brott är.
–  Man vill ofta prata om framtiden.
Om barnen, kommer de kunna förlåta? Eller om sorg, om man förlorar en
familjemedlem och inte får gå på begravningen. Många mår dåligt att man
har skadat familjen.
Den som sitter frihetsberövad har välEQUMEN # 2 2018

digt mycket tid att tänka, och gudstjänsten kan bli en chans att känna att
man gör något för dem man tänker på.
–  Ljuständningen är en sådan sak
som jag märker att alla väntar på. Det
blir en möjlighet för dem att göra något konkret för någon annan. Det är så
viktigt att jag ofta får börja gudstjänsten med det.
PÅ MÅNGA FÄNGELSER finns besöks-

grupper från olika kyrkor. De är mycket viktiga, inte minst för de intagna
som får känna att människor bryr sig
utan att de får betalt. Susanne Rodmar

DIN GÅVA GÖR NYTTA!
Gåvor till det nationella arbetet
underlättar för mindre församlingar
att fortsätta sin verksamhet.
Equmeniakyrkan vill inspirera
församlingar att växa. Vi vill vara en
röst i Sverige för utsatta människor
och göra det möjligt för sjukhuspastorer, studentpastorer och
flykting- och invandrarprojekt att
fungera bra.
Equmeniakyrkan har flykting
samordnare, församlingsutvecklare,
församlingsgrundare och evangelister som alla gör ett viktigt arbete.
Alla kan verka tack vare de gåvor
som kommer in.
skulle dock önska att fler församlingar
vågade ta på sig arbetsgivaransvaret
för en fängelsepastor.
–  Det är ju inte en kostnad, utan mer
det administrativa arbetet. Men om vi
alla delade på det och tog ansvaret för
en period var skulle det inte kännas
som en börda.
SARA GRANT
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TILLBAKABLICK

Ur bildarkiven

OLOF PALME är en av de mest igen
kända svenska politikerna under
1900-talet. Här står han på scen

tillsammans med John Hedlund, under
predikantens partiledarutfrågningar inför riksdagsvalet 1982. Fjorton år tidigare hade John Hedlund hållit den första
utfrågningen. Det är en tradition som

fortsätter än idag. Britta Hermansson
leder för andra året samtalen med de
åtta partiledarna under Vårgårda möte
i augusti i år. (Mer information om
årets samtal hittar du på sid 3.)
FOTO: VÄRLDENIDAG ARKIV

10-12 maj

Kyrkokonferens
i Gävle
1-8 juli

Almedalsveckan
7-15 juli

Hönökonferensen

6 oktober

Regionfest med stämma.
Region Syd, Region Väst,
Region Stockholm
13 oktober

Regionfest med stämma.
Region Öst, Region Mitt,
Region Svealand,
Region Nord

14 oktober

Insamling till Equmenia
19-20 oktober

Vetekornsdagar.
Immanuelskyrkan,
Stockholm.

1 advent-31 januari
Insamling till internationella
arbetet
Hela kalendern hittar du
på equmeniakyrkan.se/
kalender

