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”Jag skall ge er 
en framtid och 
ett hopp.”   
                                        Jer 29:11

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

DET SÄGS ATT det som tydligast 
skiljer den unga generationen 
idag från tidigare generationer 
av unga är att de saknar framtids-
tro. En rapport jag läste sade att 
nästan hälften av Sveriges unga 
känner sig oroliga och nedstäm-
da vid tanken på framtiden. Och 
det stämmer ganska bra med de 
erfarenheter jag har av möten 
med unga, inte minst de senaste 
månaderna. 

Många känner oro för klimat-
förändringarna som ingen borde 
kunna blunda för längre. Många 
känner oro inför de politiska vin-
darna som blåser i vårt land och 
i vår värld. En del känner också 
oro för sina egna liv. 

Allt det där man ska klara av 
och vara. Vad är egentligen me-
ningen med allt? Och kanske är 
vi flera som kan känna igen oss  
i de här funderingarna. 

Men mitt in i den här tiden 
tror jag att Gud vill säga till oss, 
precis som han sade till profeten 
Jeremia en gång: Jag vet vilka av-
sikter jag har med er, säger Herren: 
välgång, inte olycka. Jag skall ge er en 
framtid och ett hopp.

HOPP ÄR KANSKE det vackraste or-
det jag vet. Och är det något som 
vi har att komma med så är det 
just hoppet. Jag tänker så ofta att 

det som människor söker i dag är 
det som finns i den kristna tron. 

Att vara älskad för den man 
är, att det finns en tanke med 
att jag är här och att det finns 
någon som tar emot mig när 
jag dör. Det är detta som är vårt 
ärende. Men hur ska vi nå unga 
människor med detta hopp? 

Jag tror inte att det finns några 
genvägar. Det handlar om rela-
tioner, relationer, relationer. Det 
som alla våra ledare, unga som 
gamla, bygger vecka efter vecka. 
Så vackert och unikt i den här 
tiden! 

I MATT 12:21 står det om Jesus; 
”Hans namn skall ge folken hopp”. 
Så är det fortfarande! Men för att 
kunna ge vidare av hoppet måste 
man också själv få möjlighet att 
ta emot det i sitt eget liv. 

Därför satsar vi på Equmenia 
i år på ett särskilt sätt på våra 
ledare genom bland annat le-
darutbildningen Växa som ledare 
med final i Stockholm i slutet av 
september. Det är därför vi till-
sammans med kyrkan har dragit 
igång Ungdomsledarutbildning-
en för alla som är ungdomsleda-
re i lokala församlingar. 
 Det är också därför vi ville ta 
fram Equmenias ledarbok till 
våra ledare att arbeta med i 

sina team och grupper.  Equme-
nia, var vi än finns, vill vara ett 
sammanhang där barn och unga 
växer i gemenskap med varan-
dra och Jesus. Och det är just det 
som är hoppets innersta kärna. 
Som Joel Halldorf och Kent Wis-
ti skrev den 18 september i år i 
Expressen: Tillit är hoppets innersta 
väsen. Att hoppas är att inse att man 
inte själv sitter vid spakarna, men att 
man kan lita på den som styr. 

SÄTT DITT HOPP TILL GUD står det 
på många ställen i psaltaren. 
Och det får också vi göra. När det 
gäller vår värld, vårt land men 
också vår kyrka och barn- och 
ungdomsorganisation. Han ska 
ge oss en framtid och ett hopp. 

CARIN DERNULF,  
GENERALSEKRETERARE EQUMENIA

”Att vara 
älskad för 
den man 
är, att det 
finns en 
tanke med 
att jag är 
här och att 
det finns 
någon som 
tar emot 
mig när 
jag dör.” 

”Sätt ditt hopp till Gud”
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EN BILD FRÅN MATERIALFÖRRÅDET  
i vår idrottsskola i Kimpese i 
Kongo Kinshasa. Skolan startades 
2010, inspirerad av vår idrottsskola 
i Kongo-Brazza ville. Här finns i dag 
omkring 200 barn och ett 20-tal 

ledare som inte bara tränar och 
har kul, utan dessutom övar på 
demokrati och jämlikhet.   

Bollar och fotbollsskor har 
skänkts av medlemmar i försam-
lingar runt om i Sverige. I vinter 

kan ni vara med i insamlingen till 
det internationella arbetet igen. 

Redan nu kan vi säga att hyllan för 
fotbollsskor i de större storlekarna  
gapar ganska tom, jämfört med hyl-
lan för storlek 33 och 34 här ovan.

FOTBOLL FÖR FRAMTIDEN
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+ KYRKA 
50 nya församlingar – här är några av dem

                   DITT MAGASIN FRÅN EQUMENIAKYRKAN
 NR 2 2018

Språkcaféerna 
är en anledning 
till att folk 
börjat gå in  
i Wesleykyrkan 
på Limhamn.

PÅ GÅNG
Bästa tipsen  
ifnör sommaren

FÄNGELSEPASTOR
”Alla kan se att  
vi gör skillnad”

Bästa tipsen  
inför sommaren

NYTT LIV
NÄR TVÅ
BLEV ETT

NYTT LIV
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I SEPTEMBER BLEV Robert Tjern-
berg ny chefredaktör på Sända-
ren, när Annika Ahlefelt gick  
i pension. Robert har sina rötter  
i Missionskyrkan.

– Nu är jag med i församlingen  
i Alingsås tillsammans med min 
familj. För mig känns det natur-
ligt att Sändaren har en stark 
relation till Equmeniakyrkan, 
samtidigt som vi är ett alternativ 
för den som är intresserad av  
kristenhet och tro i en vidare 
mening. 

RobeRt äR ny 
på SändaRen

Dövskolan, Hope for Deaf School (HDS) 
i Monrovia, Liberia, drivs av United 
Metodist Church (UMC). När Sverige 
besökte skolan 2005 hade UMC i USA 
dragit sig ur, och Metodistkyrkan i Sve-
rige blev engagerad. I dag finns både 
teoretisk och praktisk undervisning.

NÄR DU FÅR DEN här tidningen  
i din hand är regionfesterna  
redan i full gång. Regionfesterna 
blir ett tillfälle för alla försam-

lingar och föreningar i 
regionen att samlas, um-
gås och möta varandra. 
   Region Syd, Väst och 
Stockholm träffas den 
6  oktober, medan Region 
Nord, Mitt, Svealand  
och Öst träffas den  
13  oktober.

PUBLISHINGPRISET  
är en utmärkelse 
som sedan 1990  
delas ut till tid-
ningar, tidskrif-
ter, filmer och 
webbplatser.  
I år är tidning-
en Equmen en 
av finalisterna  
i kategorin för 
medlemstidningar. Pris-
utdelningen äger rum i 
Stockholm i början på 
november.

Fest i  
regionerna

Kristendomsskolan 
har lockat unga 
sedan 60–talet.

+ MISSION
Skolgården
blir lekplats

UNGA 
När pressen 
blir för stor

RUSTAR  

DITT NYA MAGASIN FRÅN EQUMENIAKYRKAN NR 2 2017

SJÖVIK  
FÖR LIVET

KYRKA
Konsensus 
– fortsättningen 

EQUMEN  
KAN FÅ PRIS

MISSA INTE bön- och insam-
lingsdagen för Equmenia den 14 
oktober! Alla församlingar inom 
Equmeniakyrkan uppmuntras att 
be och samla in pengar till förmån 
för Equmenias viktiga arbete 
bland barn och unga i kyrkan.

DAGS FÖR INSAMLING!
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DEN FÖRSTA ADVENT STARTAR Equmeniakyrkans internationella 
insamling. Temat är utbildning, och fram till den 31 januari 2019 
inspireras vi av, ber för och samlar in pengar till vårt interna-
tionella missionsarbete i nästan 30 länder. Jesus har sagt: ”Så-
som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Det är Guds mission till 
människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta genom oss. 

Utbildning är temat
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I scouterna får man gå 
med när man är sju år. 
I Nävlinge-Rickarum 
stannar sedan många 
kvar i verksamheten 
långt upp i tonåren.

REPORTAGE UNGA LEDARE

”HÄR SKAPA    R  
  VI RELATIONER”
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Scoutgrupper, tonårsgrupper, barntimmar 
– i många församlingar vore det omöjligt 
att klara av all verksamhet utan ungdoms-
ledarnas insatser. För Dennis Cederholm 
var utbildning och träffar med andra med 
samma uppdrag inom Equmeniakyrkan 
avgörande för att göra ett bra jobb.

”HÄR SKAPA    R  
  VI RELATIONER”

TEXT: SARA GRANT FOTO: MARCUS GUSTAFSSON
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REPORTAGE UNGA LEDARE

”Ibland 
gick jag 
i min 
kompis 
kyrka, för 
att få vara 
mig själv 
och inte 
ungdoms-
ledare.” 

NÄR HAN FICK FRÅGAN om han ville bli ungdoms-
ledare, var Dennis Cederholms spontana reaktion: 
”Aldrig i livet!” 

– Jag trodde nog att jag skulle behöva kunna sva-
ra på alla frågor och kunna allt om Bibeln. Jag hade 
ju själv varit med i tonårsgruppen, och det är inte 
alltid ungdomar är så lätta.

Ändå var det något i att ha fått frågan som fick 
honom att tänka ett varv till. Equmeniakyrkan här  
i Nävlinge-Rickarum har ingen fast tjänst för en 
ungdomsledare. Pastor Karen Andersson förklarar 
att det är något man avgör från gång till gång.

–  Det är inte alltid vi har haft en ungdomsledare 
anställd, utan det beror på personer och situatio-
ner. Det är inte heller så att man automatiskt blir 
ledare bara för att man fyller 15 eller 16 år, utan 
det finns en medvetenhet om att det är noga med 
utbildning. Och att det går jättebra att fortsätta 
vara med, utan att bli ledare.

Dennis hade varit konfirmandledare i Svenska 
kyrkan under några år efter konfirmationen, men 
det var innan han faktiskt blev kristen. Nu 
hade han hunnit gå bibelskola på Mari-
annelunds folkhögskola, med inrikt-
ning friluftsliv, och hade en fastare 
grund att stå på.

ATT KUNNA KLIVA IN med en roll 
gjorde det lättare att våga hoppa 
på erbjudandet om att bli ung-
domsledare, men Dennis erkänner 
att han kanske ville lite för mycket 
från början.

–  När jag gör något så går jag in i 
det till 150 procent. Nu kände jag att jag 
hade 80 församlingsmedlemmar som arbets-
givare, och det var deras pengar som jag fick 
i lön. Jag kände att jag ju måste göra någon-
ting vettigt då!

Ungdomsledarutbildningen i Equmeniakyrkans 
regi var ovärderlig för att få stöd från andra och 
inblick i hur det fungerade i andra församlingar. 

–  Det var guld värt att bara få sitta och prata med 
andra, få bli sedd och känna att andra var i samma 
situation. Vi stärkte varandra, peppade varandra. 
Och jag såg också hur bra jag hade det, med tydli-
ga arbetsgivare. I andra församlingar jobbade ung-
domsledaren och pastorn på helt olika håll. 

DET ÄR OCKSÅ viktigt med en plats där man kan 
få kliva ur sin roll som ledare, betonar han. Träf-
farna under ungdomsledarutbildningen blev en 
sådan oas där Dennis kunde kliva ett steg åt sidan 
från församlingen. I efterhand kan han konstatera 
att det inte var helt okomplicerat att vara både an-
ställd och församlingsmedlem. 

–  Det hände faktiskt att jag valde att gå på guds-
tjänst i min kompis kyrka i stället. Där behövde 

jag inte känna att jag var ung-
domsledaren, utan där var jag 

liksom ingen och kunde vara 
bara mig själv.
Barn- och ungdomsverksam-

heten i Nävlinge-Rickarum är välbe-
sökt. Karen Andersson tror att det till 
stor del beror på att man har ett ge-
nomtänkt syfte med alla grupper. För 

3-6-åringarna finns det barntimmar, och från sju 
år och uppåt finns det scoutgrupper. Tonåringarna 
träffas dessutom på fredagkvällarna. 

–  Vi hade en gång söndagsskola, men det kom 
inte så många. I stället har scoutgrupperna fått ta 
över den biten, och man är tydlig med att det är en 
del av församlingslivet. Equmenia är ingen fören-
ing vid sidan om, utan en del av församlingen. 

DE FLESTA BARN som börjar på barntimmar och i 
scouterna stannar kvar i många år, och när Equme-
nia arrangerar ”Växa som ledare”-utbildningar – då 
låter församlingen alla som vill åka.

–  Vi vill vara där från början och följa med ge-
nom åren, så att det blir självklart att fortsätta i 
verksamheten. Och jag tycker vi är bra på att se 
vad folk kan och är bra på, så att alla får en plats.

Att unga växer upp i en församlings- och fören-
ingstradition, får ringar på vattnet som kan visa  
sig långt senare. När kommunen ville stänga sko-

Dennis  
Cederholm.
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lan i byn för några år sedan, bildades en ideell 
förening som räddade skolan och som fortfarande 
driver den.

–  Jag tror inte det är en slump att så många av för-
äldrarna som sitter i styrelsen för skolan har sina 
rötter i våra scoutgrupper, säger Karen Andersson.

KONTINUITETEN I VERKSAMHETEN är också något som 
Dennis Cederholm uppskattar. Här finns ett per-
spektiv som sträcker sig långt över terminerna.

–  Det finns en glädje i att skapa relationer. Jag 
kan prata med de minsta scouterna som kommer 
och tänka att när de blir stora kommer de också 
dyka upp i tonårsgruppen. Och jag tycker det är 
trevligt att få prata med föräldrarna också. Då för-
står jag mer av barnen och vad som formar dem.

Han ser fram emot en ny termin i verksamheten, 
och kan se fördelar med att inte vara anställd den 
här hösten.

–  Nu är det ganska skönt att kunna avgöra själv 
när jag har tid och orkar vara med på aktiviteterna. 
Jag kan komma till scouterna på måndagkvällen, 
mötas av den energin och bara få vara mig själv – ta 
fram min larviga sida, lattja loss och inte oroa mig 
så mycket.

Han tror det kan vara en fara för den som är ung 
att gå in för hårt för uppgiften och ibland göra det 
för komplicerat. 

–  Du ska ju hålla själv också, det måste vara en 

balans i att ge ut och ta emot. 
 Bränner man ut sig går det inte heller att låtsas 

att allt är bra, speciellt inte när man har med ton-
åringar att göra.

–  Ungdomarna är smartare än vad vi kanske tror. 
De är kloka, de märker direkt om man är som man 
är.

Öppenheten hos de han mötte i verksamheten är 
också något av det finaste Dennis tar med sig från 
sin tid som ungdomsledare.

–  När man får till de där samtalen med en ung-
dom, det är det allra bästa. Ofta händer det utanför 
själva verksamheten, när man skjutsar hem dem 
eller går en promenad – de stunderna när man är 
själv med dem, men ändå inte sitter och har direkt 
ögonkontakt. Då är det lättare att prata. 

I FRAMTIDEN SKULLE han vilja fortsätta bygga upp 
verksamheter där alla kan få känna sig välkomna 
och trygga, oavsett ålder. Att ha jobbat som ledare 
gav värdefull erfarenhet för att kunna jobba på den 
drömmen, men Dennis betonar igen hur viktigt 
det var att känna stödet han fick genom ungdoms-
ledarutbildningen.

–  Det är så viktigt att få gå utanför församlingen 
och inte känna sig ensam i sin roll. Om en försam-
ling anställer en ungdomsledare, då SKA de låta 
personen gå ungdomsledarutbildningen. Allt annat 
är bara elakt.

Ett samarbete 
mellan Equ-
meniakyrkan, 
Equmenia och 
Södra Vätter-
bygdens folk - 
högskola, som 
ska ge alla 
ung doms - 
ledare en 
gemensam 
grund och 
mötesplats, 
samt stärka 
dem i rollen 
som ledare 
och försam-
lingsanställda. 
och utbildning 
till att kunna 
utföra sitt 
jobb på bästa 
sätt.

I början på terminen gick Dennis 
Cederholm runt i skolorna i trakten 
och berättade om scouterna. Fem nya 
barn dök upp veckan därpå.

UNGDOMS- 
LEDARUT- 
BILDNINGEN
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UTBLICK UNGA OCH TRO

– DET ÄR MIN MEST nedladdade veten-
skapliga artikel, säger Magnus Hagevi 
om texten som publicerades i Review 
of Religious Research i fjol och som hit-
tills har laddats ner 2 300 gånger.

Paradoxalt nog är det sekularisering-
en som leder till religiositet. Enligt 
Magnus Hagevi fungerar åren kring 
1970 som en vattendelare i Sverige. 
Misstron och uppbrottet mot aukto-
riteter gav 68-vänsterns framväxt. Re-
sultatet blev färre dop, konfirmationer 
och kyrkbröllop, seder som dittills va-
rit norm även bland de ickereligiösa. 
Efter 1970 blev religionen i stället ett 
frivilligt val. 

I MAGNUS HAGEVIS studie lyfter han 
fram en fråga om hur viktig frälsning 
är för människor. Det har undersökts 
av undersökningsorganisationen SOM-- 
institutet sedan 1986, och frågan har 
blivit allt viktigare för dem mellan 15 
och 40 år, medan den för dem som är 
41 år och äldre har minskat i betydelse.

– Yngre generationer går inte i kyr-
kan mer, men de är intresserade av ett 
religiöst begrepp som frälsning. Min 
tolkning är att det ökade intresset gäl-

ler religion i stort i alla dess former, 
inte bara frälsning.

– En stor grupp människor har and-
liga uppfattningar, tror på Gud och ett 
liv efter döden, fast man egentligen 
inte har så stort religiöst beteende. En 
tendens i extremt sekulariserade län-
der är att det blir en väckelse. 

Utgångspunkten för Magnus Hagevis 
studie är den amerikanska religions-
sociologen Rodney Starks teori om en 
religiös marknad som styrs av tillgång 
och efterfrågan.

BÅDE I VÄSTEUROPA och i USA uppger 
majoriteten att de är kristna, enligt 
Pew Research, medan en växande an-
del på båda sidor av Atlanten säger att 
de är ateister, agnostiker eller ”inget 
särskilt”.

Samtidigt är amerikanerna betydligt 
mer religiösa. Mer än hälften, 53 pro-
cent, i USA tycker att religion är myck-
et viktigt i deras liv, medan medianen 
för hela Västeuropa är 11 procent. En-
ligt den religiösa marknadsteorin lig-
ger förklaringen i att de europeiska 
kyrkorna, inte minst i Sverige, har haft 
en monopolställning.

– Enligt teorin finns en marknad som 
slåss om själarna. En statskyrka är att 
likna vid ett monopol, och i ett mono-
pol finns det ingen anledning för den 
enda kyrkan att anpassa sig till efter-
frågan eller att stimulera den.

MAGNUS HAGEVI menar att kyrkor som 
försöker att konkurrera med Svenska 
kyrkans ”stora tält”, som han kallar 
det – som exempelvis Equmeniakyr-
kan – enligt marknadsreligionsteorin 
är dömda att bli mindre och mindre. 
Men även att vara majoritetskyrka är 
svårare ur konkurrenssynpunkt.

– Risken är att man blir så intetsägan-
de att det blir svårt att konkurrera med 

UNGA VILL HA TRO  
SOM STICKER UT

Även om unga i Sverige inte är religiöst aktiva, har 
religiositeten fått en nystart bland yngre. Det visar en 
studie som Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap 
vid Linnéuniversitetet, har gjort.

”Yngre generationer  
går inte i kyrkan mer, 
men de är intresserade 
av ett religiöst begrepp 
som frälsning.”
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den allmänna ickereligiositeten, som 
ju också finns som utbud.

SVENSKA UNGDOMAR tillhör de minst 
religiöst aktiva unga vuxna i Euro-
pa. De tycker inte själva att de tillhör  
någon religion, även om många är 
döpta och konfirmerade. I en brittisk 
rapport uppger 75 procent av de unga 
svenskarna att de inte tillhör någon 
religion och 70 procent svarade att de 
aldrig ber.

– Många av dem som svarar att de 
inte tillhör någon religion är döpta och 
konfirmerade. De tror inte så mycket, 
de vet kanske inte vad de tror på och 
de känner inte att de är religiösa, säger 
Stephen Bullivant, professor i religi-

onssociologi vid S:t Mary’s University i 
Twickenham utanför London, som har 
skrivit rapporten utifrån EU-statistik.

Formuleras frågan på ett annat sätt 
kan svaren dock bli helt annorlunda. 
I Storbritannien görs återkommande 
undersökningar av sociala attityder, be-
rättar Stephen Bullivant. De visar att de 
som svarar att de är kristna ökat från 
40 procent till omkring 75 procent.

UNGA EUROPÉER blir dock oftast inte 
aktiva och engagerade i folkkyrkor 
som Church of England eller Svenska 
kyrkan. Det beror enligt Stephen Bul-
livant på att dominerande protestan-
tiska statskyrkor är för ”mainstream” 
och vanliga.

– Kontrakulturella kyrkor verkar må 
bättre. Människor tillhör en sådan av 
en orsak, inte av tradition. Befinner 
man sig i kulturell opposition, om man 
inte går i takt med kulturen, då växer 
en motkultur fram som stärker enga-
gemanget. 

OCH DET ENGAGEMANGET kan i sin tur 
leda till en uppgång för religion i stort, 
tror Stephen Bullivant.

– De som är religiösa kommer att bli 
mer religiösa. Och övertygelse leder till 
att fler blir övertygade. Det finns all-
tid dynamik där det finns engagerade 
människor.

FREDRIK HIELSCHER  
OCH KRISTOFFER MORÉN 
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FÖR DEN SOM är ny i studentlivet finns 
två diken som är lätta att falla i, menar 
Karin Olofsdotter som är studentpastor 
i Lund. Det ena är ensamhet, och det 
andra är det motsatta att man plötsligt 
får för mycket socialt liv. 

–  Det är så olika vad man har för soci-
al begåvning. För den som bott hemma 
i en trygg miljö där folk har känt en se-
dan man var liten kan det vara svårt att 
ta för sig i allt det nya. Andra har svårt 
att hantera att man plötsligt har all fri-
het i världen. Det blir mycket fest, och 
det kan vara svårt att hitta tillbaka till 
en fungerande vardag.

KARIN OLOFSDOTTER har jobbat här i 
ett år och delar sin tid mellan Student-
prästerna i Lund, som kaplan på stu-
denthemmet Micklagård och som stu-
dentpastor i Västerkyrkan. Uppdragen 
skiljer sig en del.  

–  På universitetet har man inte alltid 

förstått behovet av andligt stöd, och 
vi får jobba med att hitta vägar att nå 
fram som inte verkar för ”farliga”. I 
kyrkan kan jag vara mer direkt, säger 
hon. 

HÄR FINNS studentgudstjänster, stu-
dentkör, andakter och tacokvällar och 
Karin Olofsdotter jobbar med att knyta 
samman studenthemmet med kyr-
kans verksamhet. Ett boende 
som Micklagård kan bli 
räddningen för den som 
är helt ny i studentlivet.

–  Med bara hundra 
studenter kan man 
inte bli helt osynlig-
gjord, vilket är en stor 
fördel. Och det är en 
väldigt vänlig stämning 
på Micklagård. 

Att Micklagård skiljer sig 
från andra studenthem håller 

UTBLICK UNGA OCH TRO

Karin Olofsdotter är  
studentpastor i Lund. 

föreståndaren Stefan Persson med om.
–  De som bor här ger de nya möjlig-

het att direkt komma in i gemenska-
pen. Vi har söndagsfika varje vecka 
och ett råd som har som uppgift att 
stärka den sociala gemenskapen, där 
det sitter med en person från varje 
korridor. 

MÅNGA BOENDE ÄR aktiva i kyrkan 
och här finns andaktsrum och 

bönelåda, men annars finns 
inga speciella föreskrifter 

bara för att boendet har 
Equmeniakyrkan som 
huvudman.

–  Vi behöver inga sär-
skilda regler. Det funkar 

bra ändå. Och kanske är 
det vad som gör et så popu-

lärt, här bor folk som uppför 
sig som folk, helt enkelt.

SARA GRANT

Att hitta ett andligt hem när man flyttar för 
att börja plugga eller starta sitt vuxenliv på 
annat sätt är inte helt lätt. I Lund har student-
hemmet Micklagård länge samarbetat med 
studentpastorer och den lokala kyrkan för att 
bli en gemenskap på djupet.

Ett hem långt 
hemifrån
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ÖGONBLICK FEM FRÅGOR

Hur kom du i kontakt med tron? 
–  Jag är inte uppvuxen i kyrkan el-

ler i en kristen familj. När jag gick i 
åttonde klass och det blev dags för 
konfirmation var det något som hade 
en dragningskraft. Jag läste i Missions-
kyrkan i Vännäs och under den tiden 
kände jag att ”här hör jag hemma”. Jag 
bestämde mig, och sa ja till tron, helt 
enkelt, och började gå i kyrkan och 
vara med på ungdomskvällar.

Vad hände efter konfirmationen? 
–  Det gick både upp och ner, kan 

man säga. Men mest ner till en början. 
Jag började på gymnasiet, mötte en 
massa andra människor och flyttade 
hemifrån. Jag träffade en tjej som inte 
direkt ville att jag skulle vara kristen, 
något som jag inte insåg när jag var 
mitt uppe i det.  Men i början av detta 
år kom jag tillbaka till kyrkan. Nu kan 
jag känna mig lite arg på att jag gått 
miste om tre år, för det är ju här jag 
ska vara.

Du reste sedan till Alaska med 
Apg29, hur påverkade det dig? 

–  Det viktigaste som hände var att 
jag insåg hur god Gud är, vad han kan 
åstadkomma. Jag fick höra så mycket 
berättelser från folk som blivit frälsta, 
där de fått så tydliga tecken på hur 
Gud varit där. Och bland de äldre vi 
mötte i Alaska fanns det så många som 
varit med om så mycket, men oavsett 
vad de fått uppleva, var deras kärlek 
till Gud så stor. 

Vad är största skillnaden i din tro nu? 
–  När jag var yngre tänkte jag ofta 

att jag måste vara på ett visst sätt för 
att vara kristen. Även om jag sa att jag 
var kristen kände jag mig inte kristen 
– man hade ju hört att om man svor el-
ler inte läste bibeln varje dag fick man 
inte var kristen. Nu vet jag att det är 
annat som spelar roll. Då pratade jag 
inte gärna så högt om Gud, ville inte 
visa mitt sanna jag. Jag var en person i 
kyrkan och en annan på fotbollen. Så 
är det inte nu.

”NU VET JAG HUR GOD GUD ÄR”

Vad händer i framtiden? 
–  Jag har precis flyttat till Rättvik  

för att arbeta som ungdomsledare  
här i ett år. Jag var på intervju på 
många ställen, men jag bad, och an-
dra bad – och på fyra dagar fick jag 
fyra tydliga tecken på att det var hit 
jag skulle. Det ska bli ett spännande 
år. Jag gillar att utmana mig själv. Apg 
29 var en jättestor utmaning, och det-
ta blir nästa.

SARA GRANT

Hur hittar man ett hem i 
kyrkan om man inte vuxit 
upp med den? Det kan vara 
knepigt att komma över 
både sina egna och andras 
fördomar, och bygga en 
vardag där tron får plats. För 
Anton Broman från Vännäs 
kom svaren tydligt när han 
reste långt hemifrån.

”Jag fick höra så mycket  
berättelser från folk som blivit 
frälsta, där de fått så tydliga 
tecken på hur Gud varit där.”



EQUMEN # 3  201814

I OKTOBER FÖRRA ÅRET uppmuntrade 
skådespelerskan Alyssa Milano kvin-
nor, som liksom hon ofredats, att sva-
ra på hennes inlägg på Twitter med 
”#metoo”. Det blev inledningen på ett 
upprop som svepte över hela världen, 
med många förgreningar. För 
den svenska frikyrkans del 
samlades berättelserna 
under taggen #sanning-
enskagöraerfria. 

INOM EQUMENIAKYRKAN 
inleddes rätt snabbt ett 
arbete för att bryta tyst-
naden kring de här frågor-
na, och göra det lätt för 

den som utsatts att få stöd.
– Vi har nu utbildat kontaktpersoner 

för varje region, personer som inte är 
anställda nationellt. Även kyrkoledar-
na har utbildats, berättar Christina 
Grafström som är personalchef på Equ-
meniakyrkan och ansvarig för arbetet 
mot sexuella övergrepp.

EQUMENIAKYRKAN ÄR inte på något sätt 
särskilt drabbad, men det kändes vik-
tigt att ha en rutin på plats redan inn-
an något sker.

– Det är bättre att vi fångar upp sig-
nalerna tidigt, att det finns många möj-
ligheter för människor som vill berätta 
något att göra det. Vi ska inte ha en 

struktur som gör det svårt. 
Tillsammans med Equmenia 

sammanställde Equmeniakyr-
kan ”Trygga tillsammans”, 
riktlinjer dels för hur man 
arbetar förebyggande och dels 
hur man går tillväga om över-

grepp sker. Det finns också en 
broschyr om hur den som utsatts 
för övergrepp kan få stöd och nu 

diskuteras det hur man även kan ta 
upp dessa frågor på styrelseutbildning-
ar, på Teologiska högskolans utbild-
ningar och på förtroenderåden. 

PÅ MER LOKAL nivå blir nästa steg att 
se till att alla medlemmar vet om att 
kontaktpersonerna finns, vilka möj-
ligheter till stöd som finns tillgängliga 
och hur varje församling kan jobba fö-
rebyggande.

– Nu behöver vi sprida den här in-
formationen till församlingarna i olika 
kanaler, genom utbildningar, informa-
tion och nyhetsbrev. Det går ju inte 
bara att lämna fram en broschyr, utan 
vi måste prata om de här frågorna, sä-
ger Christina Grafström.

SARA GRANT

Händer något ska 
alla veta vem de  
kan kontakta, säger  
Christina Grafström.

#METOO 
Kontaktpersoner i varje region, 
en struktur för att snabbt fånga 
upp signaler om något är fel och 
framför allt riktlinjer för hur 
alla former av övergrepp ska 
förebyggas. Så reagerade Equ-
meniakyrkan på upproret som 
skakade om oss förra hösten.

LÄS MER: 
l         equmeniakyrkan.se/trygga- 

tillsammans
l         equmeniakyrkan.se/overgrepp

–VAD HÄNDE SEN?
#METOO 
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DET ÄR INGEN nyhet precis. I alla tider har kvin-
nor utsatts för förtryck, övergrepp och sexu-
ellt våld just för att de varit födda till kvinnor. 
Kvinnor av alla slag, i olika miljöer, unga flickor 
gamla tanter. Och minsann; också i kyrkor och 
kristna församlingar.

Sedan många år har minnet av Rosalyns, Mari-
ons och Kiras röster funnits i mig som en påmin-
nelse. Dessa kristna kvinnor från Nya Guinea, 
Indien och Tanzania som, liksom många andra 
berättat om fasansfulla övergrepp och sexuellt 
våld, i förment fromma sammanhang. Jag har 
lyssnat, gråtit och lagt på minnet.

Men också det smärtsamma minnet av kvin-
nor här hemma i våra kyrkor som, till exempel 
efter gudstjänster som berört detta svåra, stilla 
viskat i mitt öra: ”I dag handlade det om mig”.

DENNA SORTS erfarenheter har hos oändligt 
många, också hos mig, genom årtionden tvingat 
fram en analys av varför könsmaktsordningen 
ser ut som den gör och om och hur det kan vara 
möjligt att förändra till ett mer rättfärdigt och 
jämlikt förhållande och samhälle (detta är en 
vedertagen definition av feminism).

Själv har jag personligen beskrivit mig som 
priviligierad, och det har varit ett argument för 
engagemang, men analysredskapen har varit 
goda hjälpmedel för att förstå andra och sam-
hället jag finns i.

Så kom då, för ett år sedan, den första nyhets-
flashen om metoo. Det blev som ett knytnävslag 
i magen. Och snabbt och spontant skrev också 
jag på sociala medier: ”Jag också!”

FÖR PLÖTSLIGT KOM det ännu närmare. I de för-
färliga berättelserna som så många delade var 
också jag inbegripen därför att vi är inbegripna 
i varandra. Det handlade inte bara om de an-
dra som jag lyssnade på. Det handlade om OSS. 
Många av oss kunde nu erkänna att vi är drabba-
de och delaktiga.

”Om en lem lider, lider alla de andra med…”. 
Och att vi som gemenskaper måste vara upp-
märksamma på hur vi beter oss, talar, tänker, 
tycker. Detta uppvaknande ska vi tacka Gud för 
– och de som vågade berätta!

Samlingsnamnet för den så kallade frikyrkliga 
delen av metoo-uppropet blev ”Sanningen ska 
göra er fria”.

JAG ÄR SÅ GLAD för det valet av namn. Det hand-
lar inte bara om en personlig befrielse genom 
att bryta tystnad utan det handlar också om oss 
tillsammans, att gemenskapen blir befriad ge-
nom att vi talar sant med varandra.

”Tack Gud för uppmaningen att sanningen ska 
göra oss fria! Tack Gud för alla dem som under me-
too-uppropet vågat berätta om vad de varit utsatta 
för. Tack Gud för den befrielse du ger oss när vi, i 
ömsinthet och kärlek, vågar tala sant med varan-
dra. Hjälp oss att fortsätta att skapa rättfärdiga 
och upprättande miljöer och gemenskaper”

HELEN FRIBERG
REGIONAL KYRKOLEDARE I SVEALAND

Metoo betyder jag också
Det handlade 
inte bara 
om de andra 
som jag lyss-
nade på. Det 
handlade om 
OSS. Många 
av oss kunde 
nu erkänna 
att vi är 
drabbade och 
delaktiga.



6 okt
Regionfest Syd,  
Bosarpsgården
Regionfest Väst,  
Missionskyrkan Trollhättan
Regionfest Stockholm,  
Ekenbergskyrkan Solna

13 okt
Regionfest Nord, Storstrands 
kursgård Piteå

Regionfest Mitt, Östervåla
Regionfest Svealand, Karl-
skoga Folkhögskola
Regionfest Öst, Nässjö  
Missionskyrka

14 oktober
Insamling till Equmenia

19-20 oktober
Vetekornsdagar. Immanuel-
skyrkan, Stockholm.

1 advent-31 januari
Insamling till internationella 
arbetet

7-10 jan 
Vinterkonferens, Göteborg

10 mars 
Bön- och offerdag för pas-
tors- och diakonutbildningen

21 april 
Bön- och offerdag för det 
nationella arbetet

29 maj-2 juni 
Kyrkokonferens, Jönköping

Hela kalendern hittar du  
på equmeniakyrkan.se/
kalender

”BAPTISTERNA” är en målning av Gustaf 
Cederström från 1886, och föreställer 
ett baptistiskt dop. Orignalmålningen 

hänger idag på Campus Bromma  
och är väl känd. Sveriges första 
Baptist församling bildades i Bore- 
kulla-stugan i Landa socken strax norr 
om Frillesås samhälle genom en  

dopförrättning i Vallersvik den 21 sep-
tember 1848. 
   I år är detta 170 år sedan och många 
menar att detta var födelseögonblicket 
för Folkrörelsesverige.

Ur bildarkiven

TILLBAKABLICK 


