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”Ty liksom kroppen är en 
och har många delar och 
alla de många kropps-
delarna bildar en enda 
kropp, så är det också 
med Kristus.”                
1 Kor 12:12           

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

VI HAR SÄKERT ALLA olika bilder 
av vad det innebär att vara för-
samling och att tillhöra en för-
samling. För en del av oss växlar 
bilderna beroende på i vilken 
period i livet vi befinner oss

För närvarande reser jag en 
del över helgerna och möter oli-
ka församlingar och jag tänker 
ofta att jag påminns om att jag 
har vänner överallt. 

Det är förmodligen en över-
drift, men jag vill ändå hålla 
fast vid den tanken, oavsett om 
jag reser i Sverige eller någon 
annanstans.

OCH SÅ ÄR JAG FÖRSTÅS med-
veten om att, för vissa av oss,  
är inte ordet vänskap det första 
vi tänker på när vi tänker för-
samling.

Ibland är snarare oro och trött-
het vi associerar till än vackra 
bilder som handlar om trädet 
och grenarna eller kroppen och 
de olika delarna.

Oavsett vad vi just nu känner 

finns det anledning för oss att
räta på ryggen och tänka goda 
tankar om den kristna försam-
lingen. 

Den kan vara stor eller liten, 
traditionstyngd eller föränd-
ringsbenägen, ung eller gam-
mal – i vilket fall som helst är 
det Guds församling som i sig 
rymmer både det gudomliga och 
det mänskliga.

VARJE FÖRSAMLING BÄR, mitt  
i sin ofullkomlighet, det full-
komliga och det fullständiga. 
Hela evangeliet ryms i försam-
lingen även om vi inte alltid får 
syn på det.

Det är som en skatt som finns
i en lerkruka, samtidigt både 
dyrbar och bräcklig. 

Skatten har vi gemensam  
med miljoner andra männi- 
skor, de flesta v dessa träffar  
vi aldrig och ändå hör vi ihop. 
Kyrkan i världen växer och 
famnar en tredjedel av jordens 
befolkning, något som religions-

sociologerna inte kunde 
förställa sig vid mitten av förra 
århundradet. Men så har det 
blivit och kyrkan fortsätter att 
växa.

VAD FRAMTIDEN innebär vet 
vi inte men att människors 
längtan efter sammanhang och 
tillhörighet består – det är tyd-
ligt och uppenbart också i tider 
av oro och uppbrott.

OLLE ALKHOLM,
BITRÄDANDE KYRKOLEDARE

”Längtan efter  
tillhörighet består”

”Varje för-
samling bär, 
mitt i sin 
ofullkom-
lighet, det 
fullkomliga 
och det full-
ständiga.”

”Längtan efter tillhörighet består”
Vi har säkert alla olika bilder av vad det innebär att vara församling 

och att tillhöra en församling. För en del av oss växlar bilderna bero-
ende på i vilken period i livet vi befinner oss

För närvarande reser jag en del över helgerna och möter olika för-
samlingar och jag tänker ofta att jag påminns om att jag har vänner 
överallt. Det är förmodligen en överdrift, men jag vill ändå hålla fast 
vid den tanken, oavsett om jag reser i Sverige eller någon annanstans.

Och så är jag förstås medveten om att, för vissa av oss, är inte ordet 
vänskap det första vi tänker på när vi tänker församling.

Ibland är snarare oro och trötthet vi associerar till än vackra bilder 
som handlar om trädet och grenarna eller kroppen och de olika de-
larna.

Oavsett vad vi just nu känner finns det anledning för oss att räta på 
ryggen och tänka goda tankar om den kristna församlingen. Den kan 
vara stor eller liten, traditionstyngd eller förändringsbenägen, ung 
eller gammal - i vilket fall som helst är det Guds församling som i sig 
rymmer både det gudomliga och det mänskliga.

Varje församling bär, mitt i sin ofullkomlighet, det fullkomliga och 
det fullständiga. Hela evangeliet ryms i församlingen även om vi inte 
alltid får syn på det.

Det är som en skatt som finns i en lerkruka, samtidigt både dyrbar 
och bräcklig. 

Skatten har vi gemensam med miljoner andra människor, de flesta
av dessa träffar vi aldrig och ändå hör vi ihop. Kyrkan i världen växer 
och famnar en tredjedel av jordens befolkning, något som religions-
sociologerna inte kunde förställa sig vid mitten av förra århundradet. 
Men så har det blivit och kyrkan fortsätter att växa.

Vad framtiden innebär vet vi inte men att människors längtan efter 
sammanhang och tillhörighet består – det är tydligt och uppenbart 
också i tider av oro och uppbrott.

Olle Alkholm
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TEOLOGISKA HÖGSKOLAN i Bromma  
har ett utbyte med Myanmar Institute 
of Theology i Yangon i Myanmar.  
Institutet grundades år 1927 som  
Baptist Divinity School. 

Detta utbyte finns till för både lärare 
och studenter. Det ger förstås viktiga er-

farenheter av hur det kan vara att leva 
som kristen i en kultur där mycket är 
obekant för oss. 

Men det kan också vara värdefullt för 
oss att få uppleva hur kristen tro och 
tradition kan se ut i en minoritetssitu-
ation. 

UTBYTE  
SOM BERIKAR
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EQUMENIAKYRKANS EVANGELISTER och 
Donsö missionsförsamling bjuder in 
till en helg om det viktigaste av allt: 
Att många fler ska få en chans att
komma till tro.

”Ni ska vittna om mig” står det ju  
i Apostlagärningarna 1:8. Längtar du 
efter att gå från ord till handling när 
det gäller att dela din tro med andra? 
Vad vill du berätta om Jesus? För vem 
vill du helst berätta och hur ska du 
göra det? 

Är detta brännande frågor för dig? 
I så fall är du välkommen till vackra 

Donsö den 3–5 maj. 
Vi bor enkelt, hjälps åt 

med det praktiska och 
väntar ”stora ting från 
Gud”, så att vi kan ”våga stora ting 
för Gud”. Vi tror att du är mellan 18 
och 30 år, men åldern spelar mindre 
roll. Kanske är du redan igång som 
ungdomsledare, pionjärarbetare eller 
evangelist? Eller längtar efter att 
komma igång? 

Lägg datumet på minnet och  
håll koll på hemsidan för mer in- 
formation.

MUSIKKONFERENSEN i Linköping 
missionskyrka går i år av stapeln 
den 30-31 mars. Det är en helg 
för dig som är musiker, lov-
sångsledare, pianist, körsångare, 
barnmusikledare eller vilken 
som helst annan tjänst som gör 
dig engagerade i sången och 
musiken i din kyrka. 

Två olika spår, Allmänna 
spåret och Körspåret, bjuder på 
seminarier, samtal och inspi-
ration. De båda spåren möts i 

gudstjänst, måltider och visssa 
seminarier. Ta chansen att 

fördjupa dina insikter i musi-
kens roll i församlingen. 

Sista anmälningsdag är 
15  mars, och du anmäler 
dig här: equmeniakyrkan.
se/musikkonferensen/an-
malan

HANDLEDARDAGAR – ETT DYGN i Vasa-
kyrkan i Örebro den 20-21 mars för dig 
som brinner för levande församlingar. 
De regionala församlingsutvecklarna 
bjuder in till Handledardagar, för dig 
som är eller vill bli församlingshandle-
dare. Temat är Uthållighet, och utgår 
från Färdväg, Equmeniakyrkans plan 
för församlingsutveckling. equmenia-
kyrkan.se/kalender/handledardagar

Berätta om Jesus

RES SMART TILL 
KONFERENSEN

Mer musik!

UTHÅLLIGHET  
& UTVECKLING

DU KOMMER VÄL till Kyrkokonfe-
rensen 2019 i Jönköping den 29 
maj till 2 juni? Temat är ”Till jor-
dens yttersta gräns” med fokus 
på bibelläsning, internationellt 
arbete och 
klimatfrågor. 

För att alla 
ska kunna ta 
sig till konfe-
rensen så kli-
matsmart som 
möjligt, erbjuder SJ rabatt på 
tågresor till och från Jönköping. 

Du bokar biljetterna här:  
equmeniakyrkan.se/klimatsmar-
ta-resor-till-konferensen

På appen Skjutsgruppen kan 
den som kör bil erbjuda sam-
åkning, och den som behöver 
skjuts kan söka efter någon som 
har plats i bilen. Läs mer på 
qumeniakyrkan.se/samak-till- 
kyrkokonferensen-2019

Berätta om Jesus
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UTBILDNINGEN BROBYGGE är för dig 
som är intresserad av tolvstegsandlig-
het, sinnesrogudstjänster och andlig 
vägledning. Kursen ges i samarbete 
med Bromma folkhögskola och ger 
verktyg för livsnära samtal och bear-
betning av existentiella frågor. Den 
kan passa dig som vill förbereda dig för 
församlingsgrundande, som vill skapa 
mötesplatser för livsnära samtal eller 
som bara är intresserad av att fördjupa 
din förståelse av din egen och andras 
andliga erfarenhet. 

Nästa utbildning börjar i september 
och kursen går under fem tillfällen un-
der läsåret 2019/20, med hemuppgifter 
och en del läsning på egen hand. 

Här finns mer information och
länkar till anmälan: brobygge.se/
folder-och-ansökningsblanketter

LIVSNÄRA 
SAMTAL
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KALLELSEN SPIKRAKÄR SÄLLAN

Ålder: 27
Bor: Botkyrka
Familj: Mamma,  
pappa och två syskon
Intressen: Språk och 
resor, att lära känna 
nya kulturer
Drömmer om: En fred-
ligare värld. Och att 
resa runt jorden. 

EMAAN BHATTI

” Jag är inte van vid  
tanken på att ’lära känna 
mig själv’, så fungerar det 
inte i pakistansk kultur.

Ålder: 37
Bor: Kil
Familj: Fru och 
två barn
Intressen: Odling och 
klimatpolitik
Drömmer om: Att 
få jobba praktiskt  
diakonalt i samhället.

FRANS WINGÅRD

”Jag vill vara ett 
själavårdande boll-
plank för människor 
och hjälpa dem att 
hitta Gud i vardagen”. 
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REPORTAGE UTBILDNING

TEXT HANNA WALLSTEN  
FOTO: MARCUS GUSTAFSSON

KALLELSEN SPIKRAK
Fyra personer på väg ut i tjänst 
som pastorer och diakoner.  
Fyra olika historier om hur de 
kommit dit. Men en sak har de 
gemensamt – de är säkra på 

att de är på rätt väg nu.

ÄR SÄLLAN

Ålder: 53
Bor: Onsala 
Familj: Man och två 
vuxna barn. Och ett 
barnbarn som är två 
månader!
Intressen: Jag är kyrk- 
tant. Och nu har jag 
tagit upp sömnad igen.
Drömmer om: Att ut-
veckla lilla Equmenia-
kyrkan Lerkil. Och att 
vandra hela Camino 
de Compostela.

KAISA SVENNBERG

”Här får jag vara  
i ett sammanhang  
där alla delar  
samma längtan,  
samtidigt som  
vi har olika  
bakgrunder.” 

Ålder: 23
Bor: Bromma
Familj: Mamma, 
pappa och en bror
Intressen: Läsa  
och sticka
Drömmer om: Att 
få lära mig mer 
teologi.

ANNA LANGLOTT

”Jag växer som  
människa, lär mig 
väldigt mycket och får 
samtidigt själv komma 
fram till vilken slags 
pastor jag vill bli.”
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REPORTAGE UTBILDNING

KAJSA, ANNA, FRANS OCH EMAAN är på väg ut i tjänst 
i församling som pastorer och diakoner. Men ingen 
av dem har haft en spikrak väg dit.

Minst krokig är nog Anna Langlotts väg. Hon är 
23 år och läser till pastor vid Teologiska Högskolan.

–  Jag trodde inte att det skulle bli så. Jag ville 
läsa akademiskt, men var mer inne på historia. Jag 
skulle absolut inte gå på bibelskola, absolut inte bli 
ungdomsledare. Men jag gick på bibelskola och jag 
blev ungdomsledare.

När hon ledde i en bönegrupp för tonåringar fick
hon en dag en ingivelse att hon skulle bli pastor.

– Det var så starkt att jag genast var tvungen att 
berätta det för någon. Och sedan hamnade jag här, 
säger hon och ser närmast förvånad ut. 

Hon känner dock att hon hamnat helt rätt.
– Det är en nåd att få läsa här. Jag växer som 

människa, lär mig väldigt mycket och får samtidigt 
själv komma fram till vilken slags pastor jag vill bli.

DET SKILJER 30 ÅR mellan Anna och hennes studie-
kamrat Kaisa Svennberg, som hunnit med en helt 
annan yrkeskarriär innan längtan efter att få arbe-
ta i församling tog över.

–  Jag är civilingenjör och har disputerat i bygg-
nadsfysik. Men jag har hela tiden varit ideellt enga-
gerad i en församling. 

När Kaisa arbetade som lektor i Lund kom vänd-
punkten i en mycket tragisk händelse. 

–  En av mina studenter avled hastigt. Jag tog på 
mig pastorsrollen utan tvekan, men saknade kra-
gen, att vara pastor fullt ut och i samhällets ögon. 
Det blev avgörande för mig. 

Kaisa läste teologi i Lund innan hon kom till THS 
i Bromma. 

–  Det är värdefullt att vara här. På universitetet 
läser många teologi av helt andra skäl än att de ska 
bli präster eller pastorer. Här får jag vara i ett sam-
manhang där alla delar samma längtan, samtidigt 
som vi har olika bakgrunder. Det är spännande att 
ta del av andra studenters perspektiv.

FRANS WINGÅRD OCH Emaan Bhatti läser till diakon-
er på Bromma folkhögskola, som ligger i samma 
byggnad som THS. De läser två dagar i veckan på 
skolan och resten hemma. 

Frans Wingård bor i Kil tillsammans med fru och 
två barn.

–  Det är en utmaning att vara borta från familjen 
men det fungerar. Jag blir klar till våren och har 
redan en tjänst i Kil som jag fortsätter på. 

Det är hans längtan att få arbeta med människor 

och tro på ett praktiskt sätt som driver honom. Men 
till en början trodde han att han skulle bli pastor.

–  Jag bodde ett år på klostret i Taizé i Frankrike 
och där grundades min längtan. Redan 2005 börja-
de jag läsa till pastor. 

Arbete och studier har följts åt sedan dess men 
för ett och ett halvt år sedan insåg Frans att han 
ville byta bana och bli diakon istället.

–  Jag känner starkare för det diakonala arbetet 
ute i samhället. Jag vill vara ett själavårdande boll-
plank för människor och hjälpa dem att hitta Gud 
i vardagen. 

EMAANS FÖRÄLDRAR är från Pakistan men familjen 
bodde först i Libyen. När hon var 11 år kom de till 
Sverige. Pappa är pastor i en pakistansk församling 
och till en början var Emaan inställd på samma 
bana. Hon inledde sina teologiska studier på THS.

–  Jag visste att jag ville fördjupa mig inom bibel-
vetenskap. Men jag visste väldigt lite om hur man 
arbetar i en svensk församling. 

Efter en tid stod det klart för Emaan att diakon 
passade henne bättre än rollen som pastor. 

–  Jag fungerar bäst i det enskilda mötet med en 
annan människa. Som pastor blir du herde för 
många och det kändes inte rätt för mig. 

ATT GÅ FRÅN HÖGSKOLA till folkhögskola har blivit 
en omställning för dem båda. 

–  Här finns mer tid att brottas med sina tankar 
och känslor och reflektera tillsammans, säger 
Frans. 

–  Jag är inte van vid tanken på att ”lära känna 
mig själv”, så fungerar det inte i pakistansk kultur. 
Det var svårt i början när vi gjorde övningar och 
skulle känna efter inom oss själva. Men jag har lärt 
mig och det är något som fått mig att växa som 
människa, säger Emaan. 

Alla fyra har såklart drömmar och framtidsför-
hoppningar. Men när de ska uttala dem blir de 
försiktiga. Emaan har ett och ett halvt år kvar av 

  ”Jag och min man var  
beredda på att flytta om  
Gud ville. Tji fick vi! Men det
känns väldigt lyxigt att få  
möjlighet att arbeta hemma.”

Folkhögsko-
lan erbjuder 
en bland-
ning av av 
yrkesutbild-
ningar och 
konstnärliga 
linjer, samt 
en bibelskola 
och en allmän 
linje med 
samhälls- och 
internationellt 
fokus. Den 
diakonaia 
utbildningen 
är en tvåårig 
linje på del-
tid. Studier 
på skolan 
blandas med 
projekt och 
en försam-
lingsstudie. 

BROMMA 
FOLK- 
HÖGSKOLA
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studier och praktik. Hon vill försöka göra skillnad 
när det gäller ensamhet och psykisk ohälsa.

–  Jag har arbetat inom hemtjänsten och sett 
mycket ensamhet. Också bland ungdomar finns
mycket utsatthet. Jag hoppas få göra min praktik 
till hälften i församling och till hälften ute i sam-
hället, till exempel på sjukhus eller fängelse, för 
att lära mig mer om hur det fungerar. 

FRANS VILL GÄRNA kombinera intresset för odling 
och klimatfrågor med diakonalt arbete.

–  Jag hoppas kunna arbeta med själavård på nå-
got praktiskt sätt. Men jag har inte så specifika tan-
kar om framtiden. Det ändrades när jag fick barn. 
Jag tog ett steg tillbaka och försöker vara här och 
nu istället. 

Till våren börjar Kaisa som pastor i en liten ny-
startad församling i Lerkil, nära Onsala där hon 
bor.

–  Jag och min man var beredda på att flytta om 
Gud ville. Tji fick vi! Men det känns väldigt lyxigt 
att få möjlighet att arbeta hemma. Jag hoppas att 
vi ska bli en församling som är synlig i samhället. 

ANNA ÄR DEN som är mest försiktig med framtids-
planerna. Kanske för att hon har långt kvar på stu-
dierna, två år. 

–  Nu är det skönt att få plugga och få mer kött 
på benen inom teologin. Jag vet att jag helst vill 
arbeta med ungdomar, men var och hur känns inte 
viktigt. Och jag vill inte göra mig så många bilder, 
Gud gör ju som han vill ändå, tydligen. 

Betelsemi-
nariet och 
Teologiska 
seminariet 
gick ihop år 
1993 och blev  
THS. År 2008 
blev även 
Metodistkyr-
kan delägare. 
Sedan 2016 
utbildas också  
ortodoxa 
präster på 
skolan.

TEOLOGISKA 
HÖGSKOLAN

Ålder, bakgrund och tidigare liv spelar mindre 
roll. Alla fyra drömmer om att göra samhället 
till en bättre plats, genom sin tjänst i kyrkan.
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UTBILDNING LINNÉA LIDSKOG

SEDAN I AUGUSTI förra året arbetar 
Linnéa Lidskog på heltid med med-
arbetarrekrytering för Equmeniakyr-
kan. Mycket av sin tid tillbringar hon 
på Teologiska högskolan, där hon har 
ansvar för de pastorskandidater som 
studerar där, men en stor del av arbe-
tet handlar också om att resa runt och 
träffa människor.

– Jag är ute och pratar i olika sam-
manhang, på ungdomsledarutbild-
ningar, konferenser och scoutledar-
träffar. 

Hon är också med och intervjuar 
de som vill bli pastorer. Innan en per-
son antas som pastorskandidat träffar 
han eller hon flera personer för läng-
re samtal. Dessa, tillsammans med en 
livsberättelse som man skriver i sin an-
sökan, ligger till grund för antagnings-
nämndens beslut. 

– Det är ett stort ansvar, men vi är 
många som gör det här. Och det är bra 
att det är en så gedigen antagnings-
process. Då är den som antas inte så 
utlämnad åt sig själv. Andra tror på 
dig, även om du själv inte gör det hela 
tiden.

Linnéa vill dock framhålla att det 

REKRYTERING ÄR 
HELA KYRKANS 
ANSVAR

Linnéa Lidskog följer pastorskandidaterna genom hela 
utbildningen, från första intervjun till ordinationen. 
Men att hitta människor som kan bli framtida ledare 
i Equmeniakyrkan är en uppgift för alla medlemmar, 
menar hon.

”Det är allas uppgift att 
lyfta fram människor 
i ledarskap, låta olika 
personer leda gudstjänst 
och predika.”

Missa inte årets 
upplaga av 
”Årsringar”, som 
görs av pastors-
kandidaterna och 
säljs till förmån 
för pastorsut-
bildning i både 
Sverige och internationellt. Temat 
2019 är ”Våga följa”.

inte bara är antagningsnämndens jobb 
att hitta framtidens pastorer. 

– Rekrytering kan vara ett sådant 
kantigt ord. Jag vill att vi ska påminna 
oss om att rekrytering är hela kyrkans 
ansvar. Det är allas uppgift att lyfta 
fram människor i ledarskap, låta olika 
personer leda gudstjänst och predika. 
Försöka ha den där blicken, så vi kan 
se och uppmuntra de som kan ha en 
kallelse.

DÅ GÄLLER DET också att ha en större 
öppenhet för vem en pastor i Equme-
niakyrkan kan vara. 

– Vi får inte bli låsta i hur vi tänker 

oss att en pastor ska vara. Alla försam-
lingar är olika, och därför behövs det 
olika människor som pastorer – olika 
åldrar, olika livserfarenhet. Vi ser hur 
det blir fler och fler människor mitt i 
livet som blir pastorskandidater.

För Equmeniakyrkan behöver pasto-
rer.

– Ja, verkligen! Det är många försam-
lingar som är utan. Därför skulle jag 
vilja att pastorskandidaterna kom ut i 
ännu fler församlinga . 

DE TRÄFFAR REDAN nu ungdomsledare 
och de som kommer hem från Apg29, 
samt är ute och berättar på bibelskolor. 
Målet är att väcka tanken, så ett frö, 
hos många.

Tidigare var Linnéa handläggare för 
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vägledningsåret, det första året i tjänst 
för nyordinerade pastorer. Nu får hon i 
stället följa kandidaterna under deras 
studier, från antagning till examen. 

– Det är jätteroligt att få gå bredvid, 
att se deras utveckling, se dem växa och 
utvecklas. Och få vara ett stöd när de 
stöter på hinder och övervinner dem.

LINNÉA ÄR STOLT över att jobba på THS, 
och tycker att hela Equmeniakyrkan 
ska känna den stoltheten. 

– Vi har en fantastisk skola. Det är 
en jättebra akademisk nivå med några 
av Sveriges främsta teologer. Det finns
en koppling mellan det akademiska 
och det andliga, med retreater, gemen-
skapshelger och utvecklingssamtal. 

Bara två personer har haft hennes 
tjänst tidigare, sedan skolan bildades 
år 1993. Båda hennes företrädare var 
undervisande lärare, parallellt med sin 
roll som handläggare för pastorskandi-
daterna. Det är inte Linnéa. Hon kan 

tycka att det ger henne mer utrymme 
att utveckla andra sidor av tjänsten. 

– Det här är en utbildning under pro-
cess. Det är en teologi som söker svar 
i samtiden: vilka är församlingarnas 
behov, vilken typ av medarbetare kom-
mer vi behöva, vilka krav ställer det på 
utbildningen. 

Linnéas mål är en utbildning som 
förbereder pastorerna för den situa-
tion som råder ute i verkligheten. 

– Jag vill se en hållbar utbildning, 
som formar ledare för vår kyrka på ett 
hållbart sätt.

ATT UTBILDNINGEN SKA resultera i just 
sådana pastorer som Equmeniakyrkan 
behöver, kräver förstås ett samspel 
mellan församlingarna, pastorskandi-
daterna och THS. Bjud in en pastorsk-
andidat att komma och prata i försam-
lingen, är Linnéas tips. 

– Att träffa någon som pluggar kan 
väcka tankar hos människor: ”Kunde 

han eller hon bli pastorskandidat, då 
kanske jag också kan…”

OCH HON HAR en uppmaning till alla 
Equmeniakyrkans församlingar: 

– Fundera på att anställa en som-
marpastor. Det är ett så bra sätt för 
pastorskandidaterna att få erfarenhet. 
De kan verkligen pröva sin kallelse och 
förstå mer av vad det innebär att vara 
pastor. 

SARA GRANT

NÅGOT FÖR DIG?
Funderar du på om du kan vara kall-
lad att bli pastor? 
Läs mer på blipastor.nu
Ansökningsblankett beställer du från 
info@equmeniakyrkan.se
och du söker till THS på 
antagning.se senast den 15 april.
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FRAMÅTBLICK

FASTA FÖR  
KLIMATET  
FÖR ALLAS SKULL

Att avstå från något kan kännas 
jobbigt, men samtidigt öppna 
våra ögon för nya möjligheter. 
Genom att fasta för klimatet 
avstår vi från sådant som skadar 
Guds skapelse. Det blir en tid 
när vi alla får chansen att tänka 
igenom våra val.

UNDER FASTAN INFÖR påsken, den 
6  mars till 20 april, går Equmenia-
kyrkan in i en klimatfasta. Grund-
tanken är att människan är skapad 
till Guds avbild och är själv en del av 
skapelsen. Som människor och som 
kristna har vi ett unikt ansvar att vara 
Guds medarbetare, förvaltare och med-
skapare. 
   Vår kyrka ska vara en del i omställ-
ningen till ett fossilfritt samhälle och 

därför ska vi i all vår verksamhet mins-
ka klimatavtrycken där det är möjligt.

Att fasta för klimatet är förstås en 
symbolhandling, men samtidigt ett 
sätt att tydligt visa i vilken riktning vi 
vill gå för att minska vår negativa be-
lastning på Guds skapelse. Därför är 
inte klimatfastan någon tillfällig hand-
ling, utan en långsiktig process som 
fortsätter långt efter påsk. Inte minst 
under årets kyrkokonferens.

Det är en gammal kristen erfarenhet 
att livet inte kan lunka på hela tiden 
utan att man avsätter tid för olika sa-
ker. Nu är det tid att vi ägnar oss åt det 
här på ett djupare sätt än vad vi gjort 
hittills. 

Klimatfastan är en del av Equmenia-
kyrkans arbete med miljö, klimat, rätt-
visa och fred.

Läs mer om det här: equmeniakyr-
kan.se/fred-och-hallbar-utveckling
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FASTA FÖR  
KLIMATET  
FÖR ALLAS SKULL

På hemsidan kommer det fi -
nas material som kan användas i 
församlingens verksamhet. En del 
kommer också läggas upp på soci-
ala medier under tiden som fastan 
pågår. Här kommer bland annat 
finnas et  material med tre korta 
texter för varje vecka. De innehåller 
ett bibelord, en reflektion, fakta om 
klimatet och ett råd eller en utma-
ning att ta med sig i vardagen. 
Andra förslag: 
l        Låt klimatfastan få prägla en  

eller fle a gudstjänster under peri-
oden. Med sånger, texter, predikan 
och böner.

l        Låt bön för klimatfrågan vara ett 
återkommande tema i er gemen-
samma bön såväl som enskilt.

l        Inbjud till en eller fle a samtals-
kvällar för att fördjupa förståelsen 
av fastan och lyfta fram klimat- 
frågan.

l        Ordna en klimatfastefrukost. 
Gärna ekumeniskt och kanske i 
samverkan med Naturskyddsför-
eningen.

l           Fundera över de tre områden som 
Equmeniakyrkan nationellt lyfter 
fram i klimatfastan: resor, mat 
samt konsumtion och återbruk.

FASTANS TRE DELAR
Det här är vad som gäller för verk-
samhet och personal på nationell 
och regional nivå, men kan vara en 
inspiration för alla församlingar och 
varje enskild medlem.
             1  RESOR
I Equmeniakyrkans resepolicy beto-
nas vikten av att alltid i första hand 
välja kollektiva kommunikationer. 
Under klimatfastan skärps detta 
genom att all personal avstår från 
resor och transportmedel som an-
vänder fossila bränslen som fl g, bil 
och båt. Vissa undantag kan dock 
vara nödvändiga.
             MAT
Under fastan väljer vi klimatvänlig 
kost med inriktning på närprodu-
cerat, kravmärkt, Fairtrade och 
vegetariskt.
    ÅTERBRUK
Vi uppmärksammar vår konsum-
tions miljöbelastning och upp-
muntrar till inköp på second hand, 
återvinning och delande.

 2

 3

VAD KAN FÖR- 
SAMLINGEN GÖRA?

Det är klart att vi inte löser klimat-
krisen bara genom att under några 
veckor avstå från saker som annars 
skulle öka halten koldioxid och höja 
temperaturen på jorden. Men det 
är en viktig symbolhandling. Vi får 
träna oss i att stanna upp i våra liv, 
inför de allvarliga och avgörande 
beslut som vi måste fatta. Beslut 
som behövs om vi vill vara Guds 
medarbetare och om våra barn och 
barnbarn skall få den framtid som 
vi vill att de ska få.

VÄCK TANKAR!
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I ”GOLIAT” SPELAR han en knarklang-
nade pappa som åker in i fängelse. 
Joakim Sällquist har själv en bakgrund 
med kriminalitet, drogmissbruk och 
psykisk ohälsa, erfarenheter han kun-
de använda i sin roll. Han har nämligen 
ingen tidigare skådespelarerfarenhet, 
utan det var en slump att han valdes 
till filmen. ”Om det nu finns något som 
kan kallas slump”, som han säger.

– Jag blev ombedd att fixa lite folk 
till en casting, eftersom de sökte 
människor med kriminellt förflutet
och jag jobbar som boendestödjare. Jag 
åkte dit med två killar. När castingen 
var över blev också jag ombedd att tes-
ta. Jag sa nej, men grabbarna tyckte att 
när de gjort casting så måste även jag. 
Och så blev det.
Kände du dig någonsin bortkommen 
när du skulle filma u an erfarenhet? 

– När jag satt i bilen på väg till den 
första inspelningsdagen tänkte jag 
”Hjälp, vad har jag gett mig in på? Kla-
rar jag det här?”. Men efter det var det 
bara jättekul och jag fick snabbt feed-
back på att det jag gjorde var bra. Så jag 
växte i uppgiften.
Du har sagt att det är inte så stor 
skillnad på att vara skådespelare och 
aktiv narkoman. Vad menar du?

– Som aktiv narkoman är man tvung-

en att ljuga för sig själv hela tiden för 
att fortsätta. Det är ett slags skådespel. 
Man förstår ju att något är fel, men 
man ljuger för sig själv och sin omgiv-
ning och skapar en illusion.

INFÖR GULDBAGGEGALAN förhöll sig 
Joakim Sällquist rätt stoiskt till priset.

– Jag lämnar över allt det till Gud. 
Det finns en mening om jag får guld-
baggen, och det finns mening om jag 
inte gör det. Får jag den, så är det för 
att den ska användas till något bra. Om 
jag inte får den så är det en uppfylld 
dröm oavsett. 

Hans tro har varit en stor hjälp för 
att komma ur drogmissbruket och det 
kriminella livet, bland annat genom 
Vidablickskyrkan i Norrköping, som 
hör till Equmeniakyrkan. I dag är han 
aktiv i Equmeniakyrkans nya försam-
lingsplantering VOIS, också den i Norr-
köping.

– När vi spelade in filmen bad jag 
varje dag, i bilen på väg till filminspe -
ningarna. Jag bad att Gud skulle hjälpa 
mig i min uppgift som skådespelare, 
att nå ut och beröra människor. 
Hjälpte det?

– Ja. Han var med.
LIISA MENDELIN

UTBLICK

”GUD VAR MED  
UNDER INSPELNINGEN”
I konkurrens med bland  
andra Mikael Persbrandt  
kammade Joakim Sällquist  
hem en Guldbagge för sin  
roll i filmen ”Goliat . Till var-
dags är han aktiv i församlings-
planteringen VOIS i Norrköping, 
och tackar Gud för att han 
lyckades vända sitt eget liv.

 ”Jag bad att Gud 
skulle hjälpa mig 
i min uppgift som 
skådespelare, att 
nå ut och beröra 
människor.” 

Joakim Sällquist snuvade 
långt mer erfarna skådisar 
på det prestigfyllda priset. 
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JAG HADE ARBETAT i typ 25 år innan jag hamna-
de på en arbetsplats där det är helt normalt att 
börja dagen med att be tillsammans.

Nu är jag på ett sådant ställe. Jag är nybliven 
diakon i Equmeniakyrkan och jag arbetar på 
nationella kansliet i Alvik med samordning  
av kyrkoledning och förtroendemannaorgani-
sation. 

Och jag är fortfarande förundrad: Hur 
hamnade jag här? Jag hade ingen aning om att 
det existerade ett sådant jobb för två år sedan, 
eller att jag skulle kunna göra någon nytta här. 
Det är ett drömjobb för mig som diakon med 
de erfarenheter jag har med mig – ett dröm-
jobb jag inte ens drömt om.

LÅTER DET VÄL positivt? Visst, alla vi som finns
i kyrkan – församlingsmedlemmar såväl som 
anställda – vet att kyrkan är långt ifrån per-
fekt. Men på vilken arbetsplats kan jag jobba 
där Gud så påtagligt är med i arbetslaget? Där 
Gud verkar – där vill jag vara! I Guds kyrka – 
där vill jag vara! 

Jag vill vara med och bygga. Bygga kyrka, 
bygga relationer, bygga mötesplatser där  
vi kan lära oss om vem Gud är och vilka vi 
själva är.

IBLAND BLIR JAG överväldigad av allt som finns
att göra. Och någon gång ibland kommer jag 
faktiskt ihåg att det inte är jag själv som ska 
göra allt… Vi gör ju det här ihop! Gud och du 
och jag! 

Några av oss har förmånen att jobba i kyr-
kan, andra har förmånen att lätt förstå och 
inse att Gud alltid finns med i arbetslaget, var
vi än verkar. Kyrka är vi tillsammans. 

Jag gick den diakonala utbildningen på 
Bromma folkhögskola och jag är så tacksam 
för det jag fick med mig v lärdomar och 
erfarenheter därifrån. Mest av allt är jag glad 
att jag tog chansen att utforska om det här 

med att ha sin arbetsplats i kyrkan kunde vara 
något för mig. Jag hoppas att du som läser 
det här och funderar i samma banor också får 
möjlighet att ta reda på det.

PÅ VILKET SÄTT vi än jobbar i kyrkan, kan och 
får vi be tillsammans innan vi sätter igång 
med dagens uppgifter. Och under dagen, när 
jag fastnar i något eller överväldigas av stor-
heten i uppgiften, ber jag ganska ofta en bön 
som jag vill skicka med som avslutning:

Gud, ge mig sinnesro att acceptera 
det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan 
och förstånd att inse skillnaden.

VICTORIA GEJROT, 
DIAKON

”Jag vill vara  
med och bygga”

”Några av oss 
har förmånen 
att jobba i 
kyrkan, andra 
har förmånen 
att lätt förstå 
och inse att 
Gud alltid 
finns med i
arbetslaget, 
var vi än 
verkar.”
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10 mars 
Bön- och offerdag för pastorer 
och diakoner
20-21 mars 
Handledardagar, Örebro
30-31 mars 
Musikkonferens, Linköping
23 april
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Stlm, Mikaelikyrkan, 
Skärholmen 
24april 
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Öst, Vaggeryd
 

25 april
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Öst, Linköping
28 april 
Bön- och offerdag för 
nationella arbetet
29 april 
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Sthm, Vårdklockans 
kyrka, Visby
3-5 maj 
Evangelistdagar, Donsö 
missionskyrka

 

7 maj 
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Syd, Hässleholm
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Mitt, Gävle
8 maj 
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Väst, Bodakyrkan, Borås
8 maj 
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Nord, Luleå
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Svea, Karlsstad
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Väst, Bodakyrkan, Borås

9 maj 
Träff i för kyrkokonferensen 
reg. Väst, Redbergskyrkan, 
Göteborg
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Nord, Centrumkyrkan, 
Vindeln
Träff i för kyrkokonferensen, 
region Svea, Ansgarskyrkan, 
Västerås
29 maj-2 juni 
Kyrkokonferens i Jönköping

Hela kalendern hittar du på
qumeniakyrkan.se/kalender

PÅ MISSIONSSKOLAN på Lidingö utbil-
dades både pastorer och missionärer. 
Utbildning för missionärer hade funnits 
inom Missionsförbundet sedan slutet 
på 1800-talet, men just skolan på 
Lidingö stod färdigbyggd år 1908. Den 

bytte så småningom namn till Teolo-
giska seminariet. Det var en intensiv 
utbildning med allvarlig underton 
förstås, men eleverna såg till att roa 
sig tillsammans också. Fester ordnades 
då och då av olika grupperingar inom 
elevkåren, exempelvis med de som 
kom från samma landskap. Eller som 

på den här bilden, som fått rubriken 
”Kongohippa”. Den är tagen någon 
gång på 1930-talet, under en fest för 
alla de som stod inför samma fram-
tida uppdrag – de skulle snart resa ut 
som Kongomissionärer.

Ur bildarkiven

TILLBAKABLICK 
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