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Pastor Amalia
stannar hos
sin församling
i Nicaragua.
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NYTT TEMA
Hela världen
i fokus nästa år.
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GRÄNSLÖST
Kyrkan river
världens murar.

JÖNKÖPING 2019
Förberedelserna
är i full gång.

”Mission utgår ur Guds hjärta”
DETTA NUMMER HANDLAR om

mission, mission som förvandlar världen. Guds mission. Och
mission betyder sändning.
Mission är Guds sändning av
sin Ande över hela världen, hela
kosmos, kan vi förmoda. Det är
inte så att vi som kyrka har en
mission, utan missionen som har
oss. Det är en ganska svindlande
tanke att Gud behöver kyrkan
för sin mission. Gud behöver oss
för sin mission.
Mission utgår ur Guds hjärta
och är kärlek som flödar mellan och inom Gud treenig, som
strömmar över hela mänskligheten och skapelsen. Så mission är
kärlek som svämmar över, kan
man säga.
GUD HAR SKAPAT världen och fort-

sätter att skapa världen. Vi ser det
i barn som föds, ägg som kläcks,
puppor som spricker, i barn som
lär sig läsa, cykla eller skratta igen
efter svåra trauman. Vi ser det
i att människor fortsätter att ta
hand om varandra i krig och konflikt, i nya livsmöjligheter som
öppnar sig även efter de svåraste
tragedier.
Vi ser det inte när älskade anhöriga dör för tidigt eller barn

”Så älskade Gud världen att han gav den
sin ende son, för att de
som tror på honom inte
skall gå under utan ha
evigt liv.”
Joh 3:16
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lämnas ensamma. Vi ser det inte
när kriget bryter ut och sjukhus
och skolor raseras. Det finns en
destruktion som står emot Gud
men Gud är inte destruktionen.
I Kristus Jesus försonar Gud
världen och besegrar döden och
Gud fortsätter att skapa, sänder
sin Ande. I detta är vår uppgift
att delta, göra konkret, förverkliga.
VI KAN INTE VARA kyrka utan mission. Att vara kyrka är att per
definition vara Guds redskap för
sin mission och mission betyder
ju att Gud sänder sin Ande över
hela världen. Att delta i Guds
mission gäller därför hela världen. Bilder av jorden tagna från
rymden visar att det inte finns
några gränser, bara ett runt klot
med mycket blått, en del grönt,
gult, lite vitt.
Jag vill tro att Gud ser jorden
som en diamant och varje skapad människa där som en vacker
pärla, varje litet vetekorn och liten blåmes ett glädjebud.

”Vår uppgift är att
delta i Guds
mission,
här och där.
Vår uppgift
är att se en
hel värld,
hela den
värld Gud
älskar.”

gift är att tillsammans med
alla andra goda krafter och
särskilt med våra samarbetskyrkor, delta i Guds arbete. Och
det arbetet är att samla ihop de
förskingrade, bära ljus i mörker,
bidra till utjämning av världens
resurser, dela glädjebudet om
att det inte är kört, att det blir
bättre, till våra allra närmaste
grannar, till deras barn som inte
vill gå till skolan och till jordens
yttersta gräns.
Vår uppgift är att vara, lika
mycket som göra, mottagare och
bärare av Guds kärlek och försoning.
I hela den värld Gud älskar.
SOFIA CAMNERIN

VÅR UPPGIFT ÄR att delta i Guds

mission, här och där. Vår uppgift är att se en hel värld, hela
den värld Gud älskar. Vår upp-
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I oktober träffades en
grupp missionärer till
Sverige på Equmeniakyrkans kansli i Alvik för
samtal, uppmuntran och
stöd till varandra.

DÄRFÖR KOM
VI TILL SVERIGE
Steven och Barbara Swanson från
Chicago, USA, arbetar i Wesleykyrkan
på Limhamn i Malmö med flyktingar,
främst från muslimska länder.
–Vi har arbetat tolv år i Belgien med
flyktingar främst från Iran och Marocko. När flyktingvågen från Syrien
förde många till Sverige sökte vi ett
sätt att komma hit och hjälpa till. Vi fick
kontakt med Wesleykyrkan i Malmö
som behövde hjälp med
sitt språkcafé. Det som
fungerar
som en trygg
mötesplats
för många
ensamma.
Förutom språkcaféet och kontakter
med flyktingfamiljer föreläser vi i församlingar om hur man på ett bra sätt
möter och bygger broar till människor
med muslimsk bakgrund och identitet.
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Gerdine Willemsen är fö
reståndare för Equmenia
kyrkan i Rotebro, en tjänst
delvis finansierad av Euro
pean Christian Mission.
– Jag och min man flyttade
från Holland till Sverige
redan 1991, egentligen
som ett resultat av att vi fått fin kontakt
med den lokala missionsförsamlingen
i Kiruna under flera semesterbesök.
Församlingen ville att vi skulle arbeta
för dem. Senare utbildade jag mig till
pastor här. Min egen erfarenhet av kultur- och språkbyte gör att jag kan vara
lite mentor i gruppen.

Kent Egging från
Mount Vernon,
Washington, USA,
arbetar med stöd till
pastorer i Ryssland
och Sverige.
–Jag är pastor inom
Evangelical Covenant
Church i USA, som har starka historiska band med Equmeniakyrkans
föregångare Svenska Missionsförbundet. Båda våra kyrkor bedriver missionsarbete i Ryssland,
och eftersom Sverige ligger nära
Ryssland så är det en bra utgångspunkt för det arbetet. Jag reser
också runt främst i södra Sverige
och delar med mig till andra pastorer och kyrkoledare av mina 30
års erfarenhet som pastor.
Rhonda Egging
från Mount Vernon,
Washington, USA,
arbetar i Equmenia
kyrkan i Sösdala.
–Ursprungligen följde
jag med min man
Kent i hans uppdrag
som missionär med
fokus på Ryssland.
Isac Zekry, pastor
inom evangeliska
kyrkan i Egypten, har
varit generalsekre
terare för Egyptens
kristna råd för dialog
och relationer.
–Jag gick en tvåveckors kurs i mänskliga rättigheter i Sveriges kristna
råds regi 2013. Några år senare
fick jag en förfrågan från Equmeniakyrkan, att arbeta främst som
pastor för arabisktalande i Missionskyrkan i Södertälje och Högdalskyrkan i Stockholm, men även
övergripande med integration.

Bethany Abramson från Minnesota, USA, arbetar
i Equmeniakyrkan i Sösdala, Skåne, främst med tonåringar.
– Min man har förfäder som utvandrat från Sverige, så vi har
alltid känt ett särskilt band hit. När vi såg hur generöst Sverige
tog emot flyktingar från Syrien under flyktingvågen för några år
sedan kände vi att vi ville hjälpa till med och ta del av det arbetet.
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MUSIK
I LINKÖPING
EQUMENIAKYRKAN, Equmenia, Equme-

niakyrkans sångarförbund, Studieförbundet Bilda samt Missionskyrkan
i Linköping bjuder in till musikkonferens den 30-31 mars. Det är en
helg för dig som är musiker, sångare,
lovsångsledare, körledare, solist,
organist, pianist, körsångare, barnmusikledare, medlem i musikrådet,
gudstjänstledare … Helt enkelt för dig
som är engagerad i musikarbetet i din
kyrka, ideell eller anställd, Här får du
möjlighet att inspireras och fördjupa
dina kunskaper om sångens och musikens roll i församlingen.

NYTT TEMA 2019
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Hur länge pågår den här
kampanjen?
– Fram till den 31 januari, när den
internationella insamlingen är slut.
Varför just felstavning?
– För att uppmärksamma den
internationella insamlingen och
sätta betydelsen av utbildning i fokus,
eftersom det är lätt att ta för givet
här i Sverige.
Menar ni att man måste stava rätt?
Det är inte så lätt om man är
dyslektiker.
– Nej, självklart inte. Ett stavfel är
ju inte hela världen egentligen. Men
för de som växer upp på krigsdrabbade, isolerade och fattiga platser på
jorden är utbildning fundamental.

För dem är skolan början på en trygg
framtid och ett självständigt liv. Och
i vår värld sticker stavfel ut. Det
fångar uppmärksamhet och ju fler
som får höra om den internationella
insamlingen, desto mer pengar kan
vi samla in och desto fler människor
kan vi hjälpa.
Borde inte pengarna gå till
missionsarbete?
– Det gör de. Den internationella
insamlingen fokuserar varje år på en
fråga. Och i år tänker vi på alla som
behöver utbildning. Barn, unga, men
också blivande pastorer som sprider
evangeliets hoppfulla budskap.
Går insamlingen bara till utbildning?
– Nej, de sprids över hela världen,
till hela Equmeniakyrkans internationella arbete. Men varje år väljer vi
ut en fråga som vi vill prata om och
tänka på lite extra. Och i år är den
frågan utbildning.
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Varför är det stavfel i årets
internationella kampanj?
George Olvik, kommunikationschef, svarar.
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Felstavad kampanj

HELA NÄSTA ÅR kommer Equmeniakyrkan verka efter temat Till
jordens yttersta gräns. Fokus kommer ligga på bibelläsning, internationellt arbete och
N
klimatet. Håll koll NS TILL
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R
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AG
NS
ST
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YT
TT
ling och
på hemsidan för W
E
att se
de olika
arrangeman
som hålls
S
under året.

KONFERENS I VINTER
DEN 7-10 JANUARI 2019 är det vinterkon-

ferens i Göteborg. Det är en medarbetarkonferens för dig som är pastor,
diakon, ungdomsledare, musiker, administratör eller har annan tjänst i en
församling eller kyrka. Vi samlas för
att umgås och gå på bibelstudier, seminarier och gudstjänster tillsammans.
Läs mer på equmeniakyrkan.se/
vinterkonferensen-2019
EQUMEN # 4 2018

FASTA FÖR
KLIMATET

INFÖR PÅSKEN 2019 kommer
Equmeniakyrkan gå in
i en klimatfasta. Resor, mat
och återbruk är de tre huvudspåren, och fastan gäller kyrkans verksamhet och personal
på nationellt plan. Praktiskt
gäller att man inte gör några
resor med färdmedel som
använder fossila bränslen, man
väljer klimatvänlig, närproducerad och kravmärkt mat
och håller ett öga på hur ens
konsumtion belastar miljön.
Några undantag kommer dock
behöva göras. Församlingar
som vill vara med uppmuntras
att delta utifrån sina förutsättningar.

TF
IM A ASTA
L
K
2019
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Florentino, Maria och Amalia är pastorer
i Tasba Raya, ett oerhört utsatt område där
kyrkans närvaro ger stor trygghet och vetskap
om att folket här inte är bortglömda.

6

EQUMEN # 4 2018

REPORTAGE MORAVAKYRKAN

NICARAGUA

PASTORERNA

VÄGRAR

GE UPP
I norra Nicaragua kämpar ett litet gäng pastorer
för att hålla sina byar fredade från beväpnade
grupper. I en situation där såväl staten som hjälporganisationer och internationella företrädare
tittar bort, står kyrkan upp för de svaga.
Pastorerna lämnar inte sina församlingar.

TEXT OCH FOTO: PELLE LINDVALL
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SOLEN HAR INTE hunnit gå upp än när pickupen
stannar utanför. Vi slänger i oss det sista av frukosten och går ut och sätter oss i bilen. Vi åker runt i
Bilwi, där Moravakyrkan har sitt huvudkontor, och
plockar upp nyvakna människor som ska lifta med
oss norrut. Bilen blir snabbt full, men det verkar
inte finnas någon gräns för hur många som kan
åka med på flaket.
Vi är på väg mot Tasba Raya. Ett mycket utsatt
område där Equmeniakyrkan just nu stödjer åtta
pastorer i små församlingar. Den asfalterade vägen
byts snart ut mot en sönderregnad lerväg. I den här
delen av Nicaragua satsas det knappt alls på infrastruktur.
– HÄR PÅ ÖSTKUSTEN finns det stora naturresurser
men de flesta människor lever ändå under eller
på fattigdomsgränsen, säger Ulrika Morazan, som
är handläggare för Latinamerika inom Equmeniakyrkan och med på resan. Stora delar av östkusten
ligger än så länge långt efter i investeringar i infrastrukturen jämfört med resten av landet.
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Bilresan fortsätter genom ett öppet och grönskande landskap med magra kor som betar fritt längs
vägen. Nu och då passerar vi små byar.
PÅ VISSA PLATSER HAR byborna satt upp egenhändigt producerade vägtullar. Ett snöre över vägen,
helt enkelt. I vanliga fall brukar de som passerar
få betala en slant, men när byborna ser att det är
Moravakyrkans pickup släpper de förbi bilen utan
att ta betalt. Kyrkan är på deras sida. Det är de fattigas kyrka.
Det tar oss fem timmar att åka 15 mil. Det beror
inte på att chauffören kör långsamt – tvärtom! –

”Jag ska vara en herde
för fåren. Om hjorden är
här så måste jag också
vara det.”
EQUMEN # 4 2018

Fr v: Träkyrkan i Santa Clara.
Kevin och hans bror Victorino.
Och så Moravakyrkans pickup som
släpps igenom alla hemmasnickrade
vägtullar gratis.

utan på att vi hela tiden måste väja för stora gropar och vattenpölar längs den allt snårigare vägen.
Plötsligt skingrar sig träden och vi åker in i byn
Santa Clara. Det är en av de små orter här i området som blivit hårt drabbade av väpnade konflikt
och markstölder.
Vi tar oss upp till kyrkan. Den ser faktiskt lite ut
som en vanlig svensk lada. Det är vitmålade, glest
sittande, bräder som bär upp ett kyrktorn med ett
trasigt kors längst upp. Bakom kyrkan bor pastor
Maria. Hon är kyrkoherde för församlingarna runt
om här i Tasba Raya. I två år har hon varit här, efter
att ha tagit tjänsten som ingen annan ville ha.
– De sökte länge efter någon som ville vara här.
Jag tänkte att om Gud kallar mig måste jag gå, berättar hon och förklarar att hon tänker stanna.
– Jag ska vara en herde för fåren. Om hjorden är
här så måste jag också vara det.
BYARNA I TASBA RAYA är framförallt bebodda och
byggda av miskitofolket. Enligt nicaraguansk lag
är hela området här uppe fredad mark som varken

EQUMEN # 4 2018

kan köpas, säljas eller brukas av någon annan än
miskitos. Ändå har det de senaste åren uppstått
konflikter om landet här uppe.
Nybyggare har kommit och tagit över områden
med våld. Det är en bördig jordbruks- och betesmark. Odlingsbar mark är något som inte finns i
tillräckligt stor utsträckning i västra delen av landet, där majoriteten av landets befolkning bor. Därför är miskitofolkets land hett byte.
PÅ VERANDAN UTANFÖR pastor Marias hus bjuds vi
på färska apelsiner med salt och nyskördat ris. Där
har också flera av de boende i byn samlats för att
berätta om sin situation. Vi är de första besökarna
här på länge.
Konflikten om landområdet har blivit våldsam
vid flera tillfällen. Flera bybor berättar om hur de
blivit utsatta för väpnade attacker och regelrätta
slag. Det talas om att nybyggarna har både uzis och
kalaschnikovs. Militära vapen, helt enkelt. ”Spanjorerna”, som nybyggarna kallas här, har lämnat
hotfulla meddelanden längs skogsvägarna.

MORAVAKYRKAN

Bildades för
drygt 150 år
sedan och
har ca 90 000
medlemmar.
De flesta till
hör de etniska
grupperna
miskito,
mayangna,
garifuna,
rama och
kreoler. Equ
meniakyrkan
stöder de
teologiska ut
bildningarna
i kyrkan Här
finns både
distanskurser
och heltids
studier.
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–  Vi kommer inte åt våra odlingar och vi vågar
inte gå ute i skogen själva, berättar Kevin, som tillsammans med sin bror Victorino kommit till pastorns hus för att berätta om läget.
EN AV DE SOM ÅKT MED oss på flaket är pastor Amalia. Det är till hennes by, Esperanza Rio Wawa, vi
åker härnäst. Några hus ligger vid en flodbädd omgiven av tät skog. Ett gäng hundar springer lösa
och de som inte är ute i skogen och arbetar sitter
framför sina hus och tittar till riset som torkar.
Några ungdomar är nere vid floden och tvättar kläder och cyklar. På andra sidan floden, där många av
byns odlingar en gång låg, har nybyggare tagit över
det mesta av marken.
Men även på den här sidan floden har det varit
konflikter. Pastor Amalia kommer aldrig glömma en
dag för två år sedan när nybyggarna gick till attack.
Hon är tystlåten men berättar ändå sin historia.
– Beväpnade män kom in i byn. De hade redan
tagit över odlingarna på andra sidan
floden och hotat att döda oss om vi
På andra sidan floden
kom över dit. En dag kom de in i byn.
finns odlingar som hört
De jagade in min man och mitt barntill byn i generationer.
Nu har den stulits med
barn i skogen och dödade dem. De
brutalt våld och mord.
jagade in några män och barn i ett av
husen och dödade dem.
INNE I HUSET finns fortfarande blodfläckar kvar,
sägs det. Efter attacken valde pastor Amalia att
flytta till Bilwi för att komma undan våldet. Efter ett par månader kände hon ändå starkt att
Gud kallade henne tillbaka till byn. Att åka tillbaka till den plats där ens familjemedlemmar blivit
dödade och där mördarna fortfarande bor på andra sidan floden kan låta som ett stort offer. Pastor

Amalia menar att det är värt det.
– När jag är här så är barnen lugnare.
De kan leka och vara barn. Det är det
viktigaste, säger hon.

DET ÄR NU NÄSTAN ett år sedan det senaste dödsoffret men nybyggarna har ändå fortsatt att sätta
skräck i byborna med hotfulla lappar som lämnas
längs med vägkanten och med att på långt håll beskjuta bybor på väg till och från sina nya odlingar.
Många är oroliga för vad som ska hända. För dem
är kyrkans närvaro en stor trygghet. De är trots allt
inte bortglömda.

EQUMENIAKYRKAN
I VÄRLDEN

Mission kan
vara både
arbete direkt
på plats och
stöd till loka
la kyrkor och
projekt. De
gröna om
rådena är
länder som
Equmenia
kyrkan har
en relation
med, och
de gula är
länder som
vi arbetar i.
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”Jag lär mig om
Gud och mig själv”
På Apg29-skolorna runt om i världen
knyts kontakter för livet. Deltagarna får
hjälpa andra och växa i sin egen tro. Just
nu pågår två skolor, en i Ecuador och en
i Kongo.
Hanna Widlund, 19, är i Ecuador:
Vad överraskade dig mest?
– Det var mycket faktiskt! Kanske mest den otroligt stöttande, positiva och kärleksfulla atmosfären
bland studenterna här på skolan och hur det har
lett till att man själv känner en sådan trygghet. Jag
känner verkligen att man har kunnat dela både
svåra och tunga saker ur sitt liv och bara få kärlek
och stöttning från alla runt omkring.
Vad har varit den största utmaningen?
– Kombinationen av språk- och kulturskillnader.
Det mest påtagliga är ute på praktik då vi är indelade i mindre grupper och på olika platser. Det
kan vara ganska utmanande när man inte riktigt
förstår språket och inte heller kulturen. Det blir
lätt missförstånd, men blir lättare och lättare med
tiden. Och jag har ju lärt mig saker också. Min spanska har förbättrats och ”allt löser sig”-kulturen som
råder här ska jag försöka ta med mig hem. Även för
ecuadorianerna har det varit utmanande, då kulturerna inom landet skiljer sig väldigt mycket.

EQUMEN # 4 2018

APG29

Hanna och Ida har
utmanats av språk- och
kulturskillnader under
sin tid i Ecuador.
Vad är det viktigaste du lärt dig?
– Jag har lärt mig mycket om Gud och om mig
själv. Innan jag kom hit var jag väldigt osäker på
var jag stod i min tro och i mig själv. Men ju längre
tid jag har varit jag har varit här, desto mer har jag
vuxit i mig själv och i min relation med Gud. Det
viktigaste jag lärt mig är nog att Gud alltid är med
oss och att vi kan lita på Honom, även om det kan
vara svårt ibland.

En internationell och
multikulturell
missions- och
lärjungaskola.
Fokus ligger
på att lära
känna Jesus,
dig själv och
vad Gud har
lagt i ditt liv
för att betjäna
världen.
Startade 2004
i Ecuadoroch
är i dag ett
nätverk med
14 länder.
Alla som är
över 18 år och
längtar efter
att lära känna
Jesus kan söka.
Ansök här:
equmenia.se/
apg29/
ansokan
Under 2019
görs skolor i Mexiko
och Finland
(våren), samt
i Thailand
och Spanien
(hösten).
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FRAMÅTBLICK

Kyrkokonferensen nästa
år hålls i Jönköping.
Temat är ”Till jordens
yttersta gräns”, och
fokus kommer ligga på
bibelläsning, internationellt arbete och klimatet.
I år är barn och unga
dessutom extra välkomna.

VI SES I
JÖNKÖPING!

Kyrkokonferensen är vårt årsmöte och
högsta beslutande organ. Hit får varje
församling sända ombud efter medlemstal. Det gör kyrkokonferensen till
Sveriges största ombudsförsamling.
Konferensen fattar beslut om gemensamma projekt, som samarbete med
kyrkor i Sverige och i andra länder,
samt verksamhetsplan och budget. Här
väljs även olika styrelser och befattningar i Equmeniakyrkans ledning.
Konferensen har ägde rum i Vårgårda
2017 och i Gävle 2018. Efter Jönköping
2019 blir det Malmö år 2020.
12

FOTO: MOSTPHOTOS

VAD GÖR VI?

HJÄLP TILL!

 u som vill vara volontär –
D
kontakta Sofia Einarsson:
einarssonsofia@gmail.com
l Du som kan låna ut en säng
plats i Jönköping med omnejd
– anmäl detta senast den 20
februari till:
Siv Forsell, Andreasförsamlingen,
Fjällstugan, 036-162575 eller
sivforsell@gmail.com, Johnny
Nilsson, Habo Missionsförsamling, 070-848 20 42 eller johnny.
dragstar@hotmail.com
l
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PRELIMINÄRT PROGRAM

Onsdag 29 maj
Under dagen:
Retreat/pilgrimsvandring
Samling för internationella gäster
Samling för medarbetarförbundet
Samling för diakoner
20.00-21.30 Inledningsgudstjänst
Torsdag 30 maj
08.00 Skapelsevandring
09.45-10.30 Morgonbön, inledning
10.30-12.00 Förhandlingar
12.00-13.00 Lunch
12.45-13.15 Lunchmusik
13.30-14.45 Storseminarium
14.30-15.30 Fika finns att hämta
15.15-17.00 Förhandlingar
17.00-18.00 Paus och förflyttning
18.00-20.30 Smålandsfest med
middag
21.00-22.30 Kvälls-/nattmöte,
evangelisterna plus ungdomsmöte
Fredag 31 maj
09.00-09.45 Morgonbön och
storseminarium kring temaåret
10.00-12.00 Samtalstorg
12.00-13.30 Lunch
12.45-13.15 Lunchmusik
13.30-14.45 Seminarier
14.30-15.30 Fika finns att hämta
15.15-17.00 Förhandlingar
17.00-18.30 Middag/paus på egen
hand, på stan
19.00-20.30 Gudstjänst, förbön för
vägledningsåret, nattvard
21.00 Kvällsprogram i olika kyrkor,
fika finns från 20.30
Lördag 1 juni
09.00-09.30 Morgonbön
09.30-12.00 Förhandlingar
12.00-13.30 Lunch
12.45-13.15 Lunchmusik
13.30-17.00 Förhandlingar
13.30-14.45 Seminarier/aktiviteter
för de som ej är ombud
14.30-15.30 Fika finns att hämta
17.00-18.30 Middag/paus på egen
hand, på stan
19.00-20.30 Gudstjänst med förbön
för Internationella missionsarbetare
21.00 Kvällsprogram i olika kyrkor,
fika finns från 20.30
21.00 Ungdomsmöte
Söndag 2 juni
10.00-12.00 Gudstjänst med
ordination

Plus olika aktiviteter för de som ej är
ombud, samt specialprogram för barn
och ungdomar.
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”Alla ska känna
att det här är roligt”
Sofia Einarsson började jobba
med 2019 års konferens så snart
avslutningen i Gävle var över. Hon
hoppas kunna ta med sin erfarenhet av arbete med barn och unga
in i kyrkokonferensen.
FJORTON ARBETSGRUPPER har

arbetat med olika områden – exempelvis
barn, ungdomar, lokaler, mat, kommunikation, gudstjänst, boende, seminarier – och nu börjar ett program ta
form. För Sofia Einarsson är det barnoch ungdomsarbetet som hon ser allra
mest fram emot.
– Det är så viktigt att få med Equmenia, det blir också ett sätt att blicka
framåt. Så samtidigt som jag arbetar
med att få all samordning att fungera,
vill jag också få med Equmenia i allt.
Temat ”Till jordens yttersta gräns”
genomsyrar också allt arbete.
– Vi har ett nytt fokus, på klimat och
hållbarhet, och därför vill vi att det
också ska vara en klimatsmart konferens. Så varje arbetsgrupp har arbetat
med det också.

DET KAN LÅTA MYCKET med så många

olika grupper som arbetar med konferensen, men för Sofia Einarsson är
det bra, eftersom det förhoppningsvis
leder till större delaktighet.
– Jag är ju en projektmänniska, är
bra på att organisera, och van att styra upp. Ett projekt går ju olika faser.
Det kan kännas som maj 2019 är långt
bort, men det gäller att redan nu få
med alla lokala krafter och få dem att
känna att vi gör det här tillsammans.
Jag vill att alla ska känna att ”Nu är vi
i Jönköping – vad kul!”

VIKTIGA DATUM
 otioner skickas in senast
M
30 januari 2019 – se på vår
hemsida hur du gör.
l Anmälan öppnar i mitten
av februari.
l

Sofia Einarsson vill att hela Jönköping ska känna
att kyrkokonferensen är något som angår dem.

Och alla som vill göra någonting
kommer vara mer än välkomna att
hjälpa till. Extra händer och fötter
kommer det behövas många av.
–  Ju närmare vi kommer själva konferensen, desto fler saker kommer
det finnas att göra rent konkret. Det
kommer bygga på frivilliga volontärgrupper, där vi ber om 15 personer
som tar upp kollekt, tio personer som
hjälper till att dela ut mellanmål och
så vidare.
NU GÄLLER DET att nå ut med informationen så att så många som möjligt
kommer och tar del av allt spännande
som står på programmet.
–  Ja, det gäller ju att nå ut i alla möjliga kanaler. Det finns lite filmklipp
på Youtube, vi ska gå ut med ett digitalt utskick och varar mer aktiva i
sociala medier. Vi vill
också utmana alla
ungdomsledare
LÄS MER!
att hitta sätt att
Mer information
nå ut.
kommer läggas ut
SARA GRANT
kontinuerligt.
equmeniakyrkan.se/
kyrkokonferens19
l

 oka ditt boende i
B
Jönköping senast den
23 april. (Hotellrum och vandrar
hem är förbokade till och med
detta datum.)
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INBLICK

VÄRLDEN

BYGGER MURAR

KYRKAN SUDDAR UT GRÄNSERNA
Eftersom kyrkan är en enda
kropp är det naturligt med
ett starkt engagemang för kristna i hela världen. I en värld
som bygger murar är kyrkans
globala natur extra viktig. Men
vi behöver också leva den, för
att visa världen att vi är
en motkraft.
JAG VÄXTE UPP i en värld
som alltmer öppnade sig.
Det blev möjligt att resa,
människor kom till
oss från andra länder, det talades
om globalisering
och gränser blev
i många fall mindre
viktiga. Vi gavs fri rörlighet i stora delar av Europa
och järnridån försvann.
Jag fick vänner i andra länder och kulturer. Det underlättade också för missionsuppdraget internationellt. Det
blev möjligt att samarbeta med
kristna i länder som varit stängda och möjligt att vittna om Jesus
på platser som man tidigare knappt
kunde resa till. Världen blev mindre
och min värld blev större.
KYRKAN ÄR TILL sitt väsen global.

Kyrkan förenar människor i alla
länder och kulturer. Budskapet om Jesus ska förkunnas till jordens yttersta
gräns, som Apg 1:8 säger. Genom
hela Apostlagärningarna överskrider
kyrkan gränser, in i nya geografiska
områden, men också in i nya kulturer och språk. Från Israel till Mindre
Asien, och sedan till Europa och
14

till Rom. Den rörelsen fortsatte sedan
och ordet kom också till våra trakter. I
dag finns kristna över hela jorden, och
då finns kyrkan över hela jorden. Eftersom kyrkan är en enda kropp är kyrkan
till sitt väsen i sanning global och internationell. Då är det inte mer än naturligt att det finns starka relationer och
starkt engagemang för delar av kyrkan
i många olika länder. Och att det finns
ett starkt engagemang för kristna i områden där livet är svårt. Det kan vara på
grund av fattigdom, på grund av svåra
politiska situationer eller på grund av
bristfällig religionsfrihet. Då är det bara
naturligt att vi vill stödja lite extra.
MEN OCKSÅ DÄR vårt stöd inte är lika

nödvändigt är det naturligt att vi bygger våra relationer med våra trossyskon i andra kulturer. Det berikar både
oss och andra. Det bygger också förståelse för varandras kultur och omständigheter. Därför är vi och måste
vara en internationell rörelse.
I dag är det viktigare än någonsin att
betona kyrkans internationella natur
och kallelse. För i dag lever vi i en värld
som bygger murar, både bokstavliga
och metaforiska. Bokstavliga murar, för
att hålla andra borta, och ekonomiska
murar, för att bevaka egna intressen.
Internationellt samarbete blir svårare.
Det finns krafter som vill isolering.
PÅ MÅNGA HÅLL definierar man sig mer

och mer genom att skilja sig från andra. Kultur, seder och språk blir markörer för vilka som hör till och vilka
som står utanför. Också i Sverige hör vi
dessa röster. Det händer över hela världen, till och med kan det hända i ett
land som alltid har velat framstå som
ett öppet land där alla kan bygga upp

ett bra liv och förverkliga sina drömmar. Det händer i Europa, i ett EU där
fri rörlighet och samarbete har varit
ett signum.
Här kan vi som kyrka vara en motkraft, inte minst genom vårt internationella arbete. Vi vill bygga gemenskaper
där alla är välkomna. Vi vill visa att vi
kan vara en gemenskap över gränser.
Att vi kan arbeta tillsammans trots hin-

”Bokstavliga murar,
för att hålla andra
borta, och ekonomiska
murar, för att bevaka
egna intressen.”
der. Kyrkan är lokalt förankrad men verkar internationellt, just genom att den
är också lokalt förankrad där borta! På
det sättet är kyrkan en unik organisation. Inte någon annanstans ifrån som
ett främmande element. Inte en multinationell organisation ovanifrån. Utan
förankrad här hos mig och där hos dig.
VI BEHÖVER LEVA ut kyrkan som global
kropp som en motkraft mot självisk
isolationism och som en kraft som
främjar samarbete och gemenskap
över alla gränser. Varför? För att sådant
är Guds rike!
Tänk att vi får lyfta blicken och vara
en del av en mission som så kan förvandla en hel värld. Det är en konsekvens av att vilja vara en kyrka där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig,
dig och världen!
GERARD WILLEMSEN
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Nytt liv på häktet
DEN 8 OKTOBER i år var vi särskilt inbjudna till

häktet i Brazzaville, där det skulle vara gudstjänst med dop. Reglerna var strikta: vi fick absolut inte ta bilder och vi fick lämna telefonerna
i vakten.
På häktet sitter 1 200 intagna. Hela stället är
dimensionerat för 250.
Evangeliska kyrkan ansvarade för gudstjänsten, och hela högtiden kom sig av att 31 av de
internerade hade gått i dopskola och nu ville
bli döpta. Det var bara dessa som fick vara med
på gudstjänsten, annars skulle säkerhetsrisken
bli för stor. En kör på 70 personer, med komp,
sjöng. Kyrkans ledning och pastorer från olika
ansvarsområden var med – och så vi, Anne och
Carl. Vi satt i en lokal som kändes som en innergård där man satt upp presenningar som tak,
för att ge skugga.

”Vi fick lägga
handen på
deras huvuden, fråga om
deras namn
och sedan
döpa dem i
Faderns, och
Sonens och
den Heliga Andens
namn.”

Efter hela gudstjänsten, som tog nästan 4 timmar, blev det middag. En grupp kvinnor från
kyrkan hade lagat kyckling, saltfisk, havsfisk,
grönsaker, sakasaka, pilipili och maniok. Internerna tog nog om minst 3 gånger var och kvinnorna slevade upp med glädje. Vilken fest!
FÄNGELSEDIREKTÖREN och byrådirektören för
kriminalvården deltog och talade om sin tacksamhet till Evangeliska kyrkan som insisterat
att få arbeta på häktet. En av våra vänner jobbar
med häktets bibliotek och har varit en av ledarna för dopskolan.
Detta var första gången som så många utifrån
fick komma in och första gången man hade en
dophögtid. Alla 31 välkomnades in i Evangeliska
kyrkan. Och vi fick vara med!
Det var en glädjens dag!

I GUDSTJÄNSTEN PREDIKADE riksevangelisten. Se-

dan var det dags för själva dophögtiden, och den
hade man arrangerat på så vis att 15 pastorer,
samt Calle och jag, fick gå ut till en annan gård.
Där hade man satt fram 15 spannar vatten, för
någon dopgrav fanns ju förstås inte. Först kom
15 av de 31 dopkandidaterna ut.
Vi fick lägga handen på deras huvuden, fråga
om deras namn och sedan döpa dem i Faderns,
och Sonens och den Heliga Andens namn, genom att hälla en spann vatten över dem där de
stod knäböjande framför oss.

ANNE & CARL SUNDBERG,
EQUMENIAKYRKANS MISSIONÄRER
I KONGO BRAZZAVILLE

PÅ ETT SÄTT LITE KOMISKT förstås, men uttrycket

i deras ansikten speglade deras allvar. Sedan
gick de in och bytte till nya kläder, medan nästa
16 kandidater kom ut. Därefter gick vi in igen
och firade nattvard. Kyrkans vice-president talade om möjligheten att få börja om sitt liv.
EQUMEN # 4 2018
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TILLBAKABLICK

Ur bildarkiven
ÅR 1890 skickades Anders Johansson
och Otto Wikholm till Kina som Svenska
Missionsförbundets första missionärer.
Två år senare ick de uppdraget att
utöka verksamheten, från Wuhan till

2 december- 31 januari
Insamling Internationella
arbetet
7-10 januari
Vinterkonferensen i Göteborg
10 mars
Bön- och offerdag för pastorer
och diakoner
30-31 mars
Musikkonferens, Linköpings

missionskyrka

24 och 25 april
Träffar inför kyrkokonferensen,

region Öst

Songbu och Macheng. Det började
bra, men snart spreds illvilliga rykten
om missionärerna, och den 1 juli 1893
dödades de av en uppviglad folkmassa. Inte förrän 1901 kunde Missions
förbundet skicka en svensk missionär
till området igen. Under 1950-talet,

28 april
Bön- och offerdag för
nationella arbetet
29 april
Träff inför kyrkokonferensen,
region Stockholm, Vårdklockans
kyrka, Visby
7 maj
Träff inför kyrkokonferensen,
region Syd
Träff inför kyrkokonferensen,
region Mitt

under Maos hårda styre, skickades
alla utländska missionärer
ut ur landet.
Sedan år 2011 finns en kyrka i
Macheng igen, som får visst stöd
från Sverige, med några hundra
medlemmar och en egen pastor.

8 maj
Träff inför kyrkokonferensen,
region Väst, Bodakyrkan,
Borås
8 och 9 maj
Träffar inför kyrkokonferensen,
region Nord
Träffar inför kyrkokonferensen,
region Svealand
9 maj
Träff inför kyrkokonferensen
region Väst, Redbergskyrkan,
Göteborg
(Fler träffar inför kyrkokonfe-

rensen tillkommer, bl a
för region Stockholm.)
29 maj-2 juni
Kyrkokonferens i Jönköping
30 juni-7 juli
Almedalsveckan
6-14 juni
Hönökonferensen
15-18 augusti
Hemavanmötet
Hela kalendern hittar du på
equmeniakyrkan.se/kalender

