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”Jesus svarade: ’Jag är 
vägen, sanningen och 
livet. Ingen kommer till 
Fadern utom genom 
mig.’”                
Joh 14:6             

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

DET ÄR VÅR i luften och vi går 
mot en ny sommar. Ljuset och 
värmen gör att allt känns lite 
lättare. Ändå gnager det i mig. 
Livet. Livet är så vackert och 
samtidigt svårt och skört. Vi 
läser om allt fler som lider av 
psykisk ohälsa, inte minst bland 
barn och unga. Fler och fler  
talar om polarisering och ”post- 
truth”. Vem ska man lita på?  
Vad är egentligen sant? Och  
spelar sanning alls någon roll?

Analysföretaget Kairos Future  
gör varje år en trendspaning 
inför året som kommer. Rappor-
ten inför 2019 hade rubriken 
”På liv och död”. De skriver, 
bland annat:

”Aldrig för har så många sagt  
sig vilja ha mindre press i livet.  
Och aldrig förr har så många haft 
”göra ingenting” som favo- 
ritsysselsättning. I det ständigt  
uppkopplade och prestations- 
baserade samhället har stress blivit 
den nya folksjukdomen. Som är  
på allvar. Botemedlen, psyko- 
farmaka såväl som mindfulness, 
lindrar men går inte till botten  

med problemet. Det är nära nu, det 
är allvar.”

HUR NÄRMAR man sig livets stora 
frågor om det inte finns några 
svar? Hur är man helhjärtad utan 
att vara tvärsäker?

Det är allvar. Det är svårt. Men 
vad ska man haka fast vid? Runt 
omkring mig pumpas jag full 
med sanningar och åsikter där 
ingen går att lita på – auktori-
teter, till och med sådana som 
verkar vettiga, står på helt olika 
sidor i debatter.

Vi håller nu på och utvärderar 
klimatfastan som många av oss 
deltog i inom Equmeniakyrkan. 
Även där har det varit svårt att 
navigera. Vad är rätt? Äta eko-
logiskt? Äta närproducerat? Äta 
mer svenskt kött? Äta mindre 
kött överhuvudtaget? Många av 
er är nu nära att maila mig och 
berätta hur det egentligen ligger 
till. Svaret verkar hela tiden vara 
att det är olika och beror på. 

Kan man vara helhjärtad även 
om man inte är tvärsäker? Jag 
tror det. I respektfulla samtal 

och i öppen dialog kan vi prata 
med varandra och förstå att vi 
bärs av olika längtan och att 
våra vägar ser olika ut. Jag får 
lita på att sanningen inte häng-
er på vad jag vet eller förstår. 
Sanningen är större än så. Jesus 
säger: ”Jag är vägen, sanningen 
och livet”. Han är sanningen. 
Med den utgångspunkten kan 
vi vara helhjärtade utan att vara 
tvärsäkra och möta varandra i 
detta underbara, härliga men 
ibland också svåra liv som Gud 
gett oss. 

LASSE SVENSSON, KYRKOLEDARE

Tvärsäker eller helhjärtad
– kan man vara både och?

”Jag får lita 
på att san-
ningen inte 
hänger på 
vad jag vet 
eller förstår. 
Sanningen 
är större  
än så.”
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MUSIKKONFERENSEN hade världspre-
miär i Linköpings missionskyrka den 
30–31 mars. Omkring 260 personer 
samlades för två dagar av glädje, sång 
och musik och av deltagarnas entu-

siasm att döma kan detta bli ett åter-
kommande arrangemang. 

Temat för lördagens kvällsgudstjänst 
(bilden) var ”Hjärtats lovsång”. Carin 
Dernulf talade och konferensens hus-

band, bestående av Victor Bodell, Karin 
Bodell, Jeanette Alfredsson, Petter Alin, 
Jacob Wessbo och Filip Tunevi stod för 
sångerna och arrangemangen. 

MUSIKGLÄDJE 
I DAGARNA TVÅ

FOTO: JOSEF MAXSON
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LÄR KÄNNA 
NATUREN 
& VARANDRA
NU NÄR DET äntligen börjar bli var-
mare och lättare att ta sig ut i skog 
och mark finns ett nytt material att 
använda er av i församlingen. ”Mång-
fald & friluftsliv” har tips och idéer för 
möten över kulturgränser. Innehållet 
är utformat för att passa integrations-
arbete, men går lika bra att använda 
för alla som vill ut i naturen och 
umgås. Konceptet utgår från fyra års-
tider med fyra träffar per årstid. Här 
finns en muntlig introduktion, något 
att göra och ett gemenskapsmoment 
kring något att äta och dricka.
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NU ÄR ANMÄLAN öppen för nästa om-
gång av vår ungdomsledarutbildning. 
Det är en utbildning för alla anställda 
ungdomsledare inom Equmenia och 
Equmeniakyrkan. Ungdomledarna 
möts till tre kurstillfällen under året 
och får däremellan professionell 
grupphandledning tillsammans med 

Södra Vätterbygdens folkhögskola. 
Syftet är att stärka alla ungdomsleda-
re i Sverige och ge dem en gemensam 
grund och mötesplats. Både den som 
är ny och den som arbetat i flera år är 
välkommen.

LÄS MER och anmäl dig på: 
equmeniakyrkan.se/uu

VILL NI att församlingen ska  
synas lite extra i sommar, på  
en festival, marknad, konferens  
eller något annat evenemang?  
I vår husvagn finns beachflaggor, 
rollups, bord, stolar och en kaffe- 
maskin. 

Husvagnen finns att boka ge-
nom info@equmeniakyrkan.se

Utbildning för unga ledare

Britta & gäster

Låna husvagn!

HON HAR tiotusentals lyssnare 
när hon bjuder in kändisar som 
Mia Skäringer och Jonas Gardell 
till sitt vardagsrum. Riksevange-
listen Britta Hermanssons podd 
”Brittas vardagsrum” har med 
sina lugna samtal blivit en succé. 
Första gästen var Anna Mann-
heimer, som även gav tips om 
hur man gör en bra podd. Tre år 
och ett 40-tal samtal senare är 
vardagsrummet välbesökt. 

samverkande: svenska kyrkan, stockholms katolska stift, equmenia
kyrkan, polismyndigheten, polisförbundet, stats anställdas förbund (st)

Ekumenisk samverkan med Polismyndigheten 
kring själavård och kompetensförsörjning.

Är du präst, pastor, diakon och vill samverka med 
Polisen? Här är utbildningen för dig. Polismyndig
heten i Sverige tillsammans med flera kristna 
 samfund erbjuder utbildning med start hösten 2019.

Läs mer på www.skr.org/kalender

FOTO: LARS RINDESKOG

PODD

Lyssna du också!

brittasvardagsrum.

podbean.com
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BRYR SIG
Gör ett grundligt förarbete. Ha en tydlig vision. Och var beredd  
på motgångar. Anton Karlsson leder Ekarängskyrkan, en ny för- 
samlingsplantering i Borås. Han tror på ett enkelt upplägg där 
absolut fokus ligger på att betjäna de som kommer, på just det 
sätt de behöver. 
TEXT: SARA GRANT FOTO: MIKAEL M JOHANSSON

EFTER NÅGON SOM
FOLK LÄNGTAR
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REPORTAGE FÖRSAMLINGSPLANTERING

DET ÄR EN BLÅSIG men solig söndag i Borås. På gång-
vägarna kring Ekarängens grönytor strosar hund- 
ägare och stavgångare, och på fotbollsplanen leker 
en pappa och en grupp barn. För en tillfällig besö-
kare verkar Hulta vara rena idyllen.

Under ytan är det inte lika pittoreskt. Hulta är ett 
utsatt område. Enligt polisen till och med ”särskilt 
utsatt”. Här finns stora problem med narkotika 
och kriminalitet, arbetslösheten är hög och många 
unga är vilsna inför framtiden. 

Men här finns också Ekarängskyrkan, en av Equ-
meniakyrkans församlingsplanteringar, med sin 
moderförsamling i Equmeniakyrkan Storsjöstrand 
i Alingsås. Anton Karlsson gjorde förstudien, och 
han berättar att det från början inte var helt själv-
klart att det var just här planteringen skulle finnas. 

– Området för förstudien var hela Borås. Att det 
blev just Hulta var något som kom fram rätt långt 
in i förstudien. Här finns inga lokala frikyrkor, och 
ungefär 20 000 personer som skulle kunna nås.

Förstudien pågick i sex månader. Anton tror att 
en församling kan planteras även utan förstudie, 
om Gud leder till det, men i fallet med Hulta var 
det ändå många frågor han ville ställa innan något 
beslut fattades. 

– Behövs en ny församling här? Vad ska den göra? 
Vem ska göra det och hur ska det göras? 

Han menar att det är viktigt att se till historien 
när man vill starta något nytt. Vad har kristna grup-
per gjort i området tidigare? Det påverkar vilka at-
tityder man kommer att möta, både från kommu-
nen, från de boende och från andra kyrkor. 

Till Ekarängskyrkan finns även diakonen Ulrika 
Magnusson knuten på en projekttjänst. Hon tror 
inte att någon grannkyrka känner att planteringen 
kommer ”stjäla” medlemmar.

– Det här är en så lokal plantering – vi finns på 
Hulta, för Hulta. Det är ett tydligt uppdrag, och där-
för blir det inte heller hotfullt för andra kyrkor i 
andra stadsdelar. 

Under sommaren hade man besök av 17 amerikan- 
ska vänner, som evangeliserade och grillade på 
Ekarängen.

– Det var ett rätt bra första intryck att göra – de 

BRYR SIG
Gör ett grundligt förarbete. Ha en tydlig vision. Och var beredd  
på motgångar. Anton Karlsson leder Ekarängskyrkan, en ny för- 
samlingsplantering i Borås. Han tror på ett enkelt upplägg där 
absolut fokus ligger på att betjäna de som kommer, på just det 
sätt de behöver. 
TEXT: SARA GRANT FOTO: MIKAEL M JOHANSSON

EFTER NÅGON SOM
FOLK LÄNGTAR

Stadsdelen 
Hulta är 
ett utsatt 
område. 
Just därför 
tror Anton 
Karlsson 
att kyrkan 
behövs än 
mer.

Equmen_nr2_2019.indd   7 2019-04-12   10:01



EQUMEN # 2  20198

kristna bjuder på grillat! skrattar Anton.
Hittills har det bara känts rätt. Anton berättar om 

hur han mötte en man som berättade att han många 
gånger stått på just den plats där den amerikanska 
gruppen evangeliserade och bett för området.

– Och en ungersk man hade upplevt att Gud ville 
starta en kyrka på Hulta. ”Jag trodde det var jag 
som skulle starta den, men nu ser jag att det är ni”, 
sa han. ”Och det är bra, för imorgon flyttar jag hem 
till Ungern igen.”

SEDAN I OKTOBER förra året firar man gudstjänst 
varje söndag på Hultas fritidsgård. Allt har ett en-
kelt upplägg. Man fikar, sjunger lovsång, ber och 
läser något ur Bibeln. Sedan fikar man igen.

– Men det beror lite på vilka som kommer. Det 
har hänt att någon kommit sent, redan när vi 
egentligen är klara. Då är det bara att börja om 
igen med lovsång och bön och sedan fika både två 
och fyra gånger, förklarar Anton Karlsson. 

Ekarängskyrkan finns till för att betjäna männ-
iskorna på Hulta. Det är ett tydligt fokus, och Ulri-
ka tror att det är viktigt.

– Människor känner att vi bryr oss. I ett sådant  
här utsatt område kan folk ofta känna sig bort-
glömda och övergivna. Det finns en längtan efter 

att någon ska komma och visa att man vill området 
och människorna väl. 

Ingen söndag är den andra lik och de vet aldrig 
exakt hur det ska bli. Formen är alltid mindre vik-
tig än de människor som dyker upp. 

– Predikan är väldigt enkel. Vi vill möta människ-
orna som kommer hit, och anpassar formen efter 
vilka de är. Vi önskar att alla som kommer ska få 
höra ett enkelt och tydligt evangelium, säger Anton.

Ibland kan det betyda att han lämnar över guds-
tjänsten till någon annan, för att sitta och prata 
med tonårskillar som kommer in för att ladda mo-
bilerna. 

– Därför är det så viktigt att vi jobbar som ett team.

MEN VISST HAR Ekarängskyrkan stött på motgångar. I 
en liten plantering kan yttre omständigheter påver-
ka mycket. När man är få blir varje människa viktig, 
och om någon väljer att gå kan det kännas jobbigt. 

– Det är en berg- och dalbana, men jag var beredd 
på det. Det går upp och ner. I början kan allt kän-
nas jättehärligt, som en smekmånadsfas, men man 
får inte låta sig stressas om det sedan går sakta. Vi 
måste tro på att det här är något Gud vill, och ha 
ett längre perspektiv, säger Anton.

Ekarängskyrkan vill bygga sin församling på en 
tvåvingad modell. Ena vingen är gudstjänsten, och 
den andra hemgrupperna, där gudstjänsten ska 
vara den utåtriktade verksamheten som är öppen 
för alla. 

– Det är kanske lite tvärtom mot hur man har 
det på andra platser, där man kommer till guds-
tjänsten för att få bön och undervisning. Jag tänker 
i stället att det är i hemgruppen man får fördjup-
ning, medan gudstjänsten ska betjäna vem som än 
kommer dit.

Idén har hela tiden varit att vi inte ska 
ha så mycket eget, utan haka på sådant 
som kommunen gör. Det får inte bli så 
mycket verksamhet och evenemang att vi 
inte hinner möta människor. 

Equmenia-
kyrkans vision 
är 50 nya 
församlingar 
år 2025. 
Känner du att 
du sitter på 
idéer om nya 
planteringar?  
Att du vill star-
ta eller stötta 
något nytt? 
Be, prata med 
andra – och 
hör av dig! 

FÖRSAM-
LINGS- 
PLANTERING

REPORTAGE FÖRSAMLINGSPLANTERING
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I början 
hade man 
gudstjänst i 
fritidsgårdens 
sporthall, 
men flyttade 
snart till ett 
mindre rum. 
Mer ombonat, 
och lättare 
att vinka in 
de som går 
förbi utanför. 
Fast barnen 
leker gärna i 
hallen.  

Ett sätt att göra planteringen mindre sårbar är 
att vara försiktig med att dra igång för mycket egna 
verksamheter, och en viktig del i visionen för plan-
teringen på Hulta är att bygga broar in i kommu-
nens redan existerande verksamhet.

– Idén har hela tiden varit att vi inte ska ha så 
mycket eget, utan haka på sådant som kommunen 
gör. Det får inte bli så mycket verksamhet och eve-
nemang att vi inte hinner möta människor. 

I PLANTERINGEN FINNS två elever från Team Pion-
jär, ett samarbete mellan Team med uppdrag, Gå 
ut mission och Vadstena folkhögskola. Det är Julia 
Andersson och Hanna Lundgren som verkligen är 
ute och möter människorna på Hulta, säger Anton. 

Här finns ett exempel på att haka på redan exis-
terande verksamheter. I stället för att starta eget 
språkcafé, har Julia och Hanna blivit uppskattade 
medhjälpare på den läxhjälp som kommunen ord-
nar. De är ute och pratar med människor på Hulta 
varje måndag och tisdag. Någon gång i veckan har 
de evangelisation utanför lokala ICA-butiken.

– Och bjuder på kaffe! Det är folk intresserade 
av. De är inte alltid lika intresserade av att höra om 
Jesus, skrattar Hanna. 

– Men vi börjar få komma hem till folk nu. I bör-
jan tyckte jag det var synd att vi inte bodde här på 
Hulta, men nu inser jag att vi träffar så mycket folk 
på bussen hit, säger Julia.

Läxhjälpen hålls på Mötesplats Hulta, ett kom-
munalt aktivitetscenter som ligger nära fritids-
gården där Ekarängskyrkan firar gudstjänst. Nästa 
steg i verksamheten är att starta ett café på fredags-
kvällar på mötesplatsen. 

– Kommunen gillar också det vi gör här, att vi 
visar att vi finns och bryr oss, säger Anton.

Själv ser han inte att han kommer vara kvar här 
för all framtid. Redan nu har han börjat funderat på 
hur och när ledarskapet ska kunna lämnas vidare.

– Jag gillar att sätta igång saker och jag ska vara 
här ett tag till, men jag ser inte mig själv som pas-
tor på lång sikt. 

Utanför fritidsgården fladdrar en stor flagga med 
Ekarängskyrkans logga. 

– Vi valde här i vårt sammanhang att väldigt fort 
skaffa en tydlig logotyp. Det blir en igenkännings-
faktor. Det första vi gjorde när vi hade bestämt oss 
för namnet var att beställa den där beachflaggan, 
berättar Anton.

FÖNSTREN PÅ GÅRDEN är stora och folk är i rörelse 
utanför när gudstjänsten drar igång. Hanna och Ju-
lia leder lovsång och Anton läser från Lukas 15:4 
och predikar om ur Gud aldrig ger sig förrän Han 
hittat alla sina förlorade får. 

Utanför pågår livet. Ett gäng killar går fram och 
tillbaka och tittar nyfiket in. Varje gång vinkar 
Anton åt dem och de hälsar tillbaka, men vill inte 
komma in. 

Det vill däremot en grupp yngre barn som trött-
nat på att vara utomhus i blåsten. De knackar på 
och får komma in och leka i fritidsgårdens sport-
hall. Efter ett tag kommer de för att fika och leka 
med instrumenten. 

Anton plockar upp gitarren när den fått nog med 
pepparkakskladdiga fingeravtryck.

– Ska jag sjunga en sång som vi brukar sjunga 
här? 

– Handlar den om Jesus? frågar en av småtjejerna.
– Det är klart att den gör! svarar Anton.
Alla som kommer till  Ekarängskyrkan ska få 

höra ett enkelt och tydligt evangelium. 
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UTBLICK KYRKA–SAMHÄLLE

ETT SJUTTIOTAL medarbetare i Equme-
niakyrkan är involverade i det som 
kallas Kyrka–Samhälle, olika insatser 
på universitet och högskolor, sjukhus, 
inom polisen och kriminalvården. 
Inga Johansson är samordnare och hon 
skulle vilja se att det här arbetet blev 
mer synligt. 

– Kyrkan är inte bara till för de som 
redan finns där, utan för alla. 

Göran Bjerhem arbetar sedan 1998 
som pastor hos polisen i Västra Göta-
land, och han håller med om att det 
behövs ett nytt tänk kring hur kyrkan 
möter människor. 

– Vi behöver dela vardagslivet med 
människorna. Det går inte att sitta i 
kyrkan och fundera på varför ingen 
hör av sig.

BÅDA TVÅ har förståelse för att det kan 
kännas svårt för en mindre församling 
med få medarbetare att våga satsa på 
insatser utanför kyrkans traditionella 
verksamheter. De anställda har fullt 
upp som det är. 

– Men vi kan inte hoppas på att växa 
bara inom kyrkans väggar, säger Gö-
ran Bjerhem. 

– Har vi den här gåvan, den här kal-
lelsen och kompetensen så måste vi 
dela med oss. Det blir en frisk insats 
för samhällets goda. 

En förutsättning för arbetet med 
Kyrka–Samhälle är att få varje medlem 
att känna att det är en självklar del av 

KYRKAN SKA FINNAS
DÄR MÄNNISKOR ÄR
Samtal med studenter på högskolan eller andakt på 
fängelser. Stöd för polisen eller samtal med patienter 
och anhöriga på sjukhus. Runt om i samhället bidrar 
Equmeniakyrkans pastorer och diakoner till en mer 
medmänsklig värld.

KYRKA–POLIS
Sedan början på 2000-talet finns et  
samverkansavtal mellan polismyn-
digheten och trossamfunden. 
Samverkan sker på lokal nivå genom 
präster, pastorer och diakoner som 
sänds av sin församling och sam-
verkar med lokalpolisområdet där 
församlingen finns. Sa verkan sker 
främst kring dödsbud, brottsoffer-
stöd, utbildning och enskilda samtal 
med poliser. 
I arbetsgruppen för Kyrka–polis i 
samverkan på nationell nivå, repre-
senteras samfunden av Svenska kyr-
kan, Equmeniakyrkan och Katolska 
kyrkan. Även Polisförbundet och ST 
deltar i samverkan.

församlingens arbete. Att också finnas 
närvarande utanför kyrkans väggar.

– Bara det att vi i varje gudstjänst i 
förbönen säger ”Vi ber också för…”, 
exempelvis polisen i närområdet. Ef-
fekten av att plocka hem den här verk-
samheten är viktig. Församlingens stöd  
behövs, säger Göran Bjerhem. 

Risken är annars att den pastor eller 
diakon som har en tjänst ute i sam-
hället kan känna sig rätt ensam. Även 
om man är anställd och utsänd av en 
församling, är man ofta ensam ute på 
fältet. 

– Det är viktigt att man behandlas 
som vilken annan medarbetare som 
helst och blir inbjuden till alla vanliga 
sammanhang också. 

Tvärtemot vad man kan tro är hans 
främsta arbetsområde hos polisen inte 
att stötta de som drabbats av brott eller 
deras anhöriga. Att hjälpa brottsoffer, 
leda krishantering och vara med och 
lämna dödsbud är en del av kyrkans 
normala arbete, förklarar Inga Johans-
son. Göran Bjerhem fungerar i stället 
som en resurs för poliserna. Ofta är 
hans ingång bara att vara närvarande i 
polishuset, på möten och i det dagliga 
arbetet.

– Jag brukar skoja när jag kliver in 
där med min prästskjorta och säga att 
”Det är ingen som har dött – jag är här 
ändå.” 

ATT SYNAS är en förutsättning för hans 
uppdrag. Och att ha ”kulturkompetens”,  
som han kallar det – kunskap om hur 
polisen arbetar. Först då kan han verk-
ligen börja stötta.  

– Jag har många enskilda samtal, och 
om jag inte förstår hur arbetet ser ut 
kan jag inte stötta. Ingen ska behöva 
avbryta sig för att först förklara hur 
man jobbar.

Att han står utanför arbetsplatsens 
vanliga organisation är en tillgång på 
flera sätt. Inte minst för att han som 
pastor har absolut tystnadsplikt.

– Den som vill kan boka samtal med 
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”Vi behöver dela var-
dagslivet med männi- 
skorna. Det går inte  
att sitta i kyrkan och 
fundera på varför  
ingen hör av sig.”

kyrkans väggar kräver att man vågar 
lämna sin bekvämlighetszon och göra 
något nytt.

Göran Bjerhem håller med: 
– Från kyrkan är vi vana vid färdiga 

miljöer. Som pastor vet du vad du ska 
göra. När du går innanför tröskeln 
hos exempelvis polisen måste 
du tänka ”vi får se vad som 
händer”. Detta att inte ha 
en uppgift är inte något 
vi är vana vid. 

Inga Johansson hopp-
as att fler församlingar 
ska få upp ögonen för 

vad det kan ge att dela med sig av en 
pastor eller diakon ute i samhället.

– Som samhället ser ut i dag hoppas 
jag att fler ska hänga på i Kyrka-Po-
lis-samarbetet. Det är inte bara polisen 
som ska skapa trygghet och säkerhet. 
Vi måste också bidra till att skapa ett 
tryggt samhälle, vi kan inte tänka att 
någon annan ska göra det. 

I OKTOBER kommer nästa utbildning 
hållas för pastorer och diakoner som 
vill vara med och samverka med poli-
sen. (Läs mer på sid 4–5.) Men arbete 
är verkligen inte bara för pastorer och 
diakoner, utan Inga Johansson tycker 
varje enskild medlem har anledning 
att känna sig stolt över det kyrkan gör. 

– Vi ska tänka att vi finns med i 
ett viktigt sammanhang, där vi 

bryr oss om samhället runt 
omkring oss, om det med-

mänskliga.
– Att vi finns ute där 

människor är stärker 
kyrkans trovärdighet, 
avslutar Göran Bjerhem.

SARA GRANT

Läs mer: 
equmeniakyrkan.se/ 

kyrka-samhalle/

mig på arbetstid, eller utanför. Poliser-
na har förstås möjlighet till samtal ge-
nom företagshälsovården, men de vet 
att de kan prata med mig utan att det 
någonsin syns i någon personalakt.  

Förtroendet som byggs upp är ovär-
derligt.

– Det tar tid at bygga relationer, men 
arbetet vi gör ute i samhället skapar 
förtroende för kyrkan i stort, säger 
Inga Johansson.

PÅ EQUMENIAKYRKANS hemsida kan 
man läsa: 

”Vi är som kyrka och församlingar 
sända till det grannskap och samhälle 
vi finns i. Kyrkan – vi, du och jag – är 
en del av samhället och vi kan tillsam-
mans göra skillnad för en hel värld!”

– Vi ska finnas där människor rör sig. 
Det är en annan arena, där vi möter 
människor där de finns. Bara genom 
att finnas synliggörs kyrkan, säger Gö-
ran Bjerhem.

Men det ställer också krav på den 
som arbetar med de här områdena, 
menar Inga Johansson. 

– Att vara pastor eller diakon utanför 

Göran Bjerhem och 
Inga Johansson 
vill att fler får upp 
ögonen för hur 
församlingen kan 
verka i och bidra till 
lokalsamhället.

FOTO: MARCUS GUSTAFSSON
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I MELLAN- 
RUMMEN

VI JOBBAR

Det handlar om att öppna 
upp kyrkans väggar, våga 
öppna oss för varandra och 
skapa platser där alla kan 
mötas. Lena Bergström 
arbetar sedan i september 
med Brobygge – dialog 
med livet, och hon ser 
fram emot att vara med 
och forma något nytt. 

ARBETET MED BROBYGGE kan vara svårt 
att beskriva, men mest handlar det 
kanske om möten, säger Lena Berg-
ström.

– Vi bygger broar, jobbar i mellan-
rummen, bygger nätverk och lyssnar in.

Sedan i september förra året jobbar 
hon på halvtid som verksamhetsledare 
för Brobygge. Nätverket vill skapa mö-
tesplatser där frågor kring andlighet 
och tro är viktiga, och hitta platser för 
att fånga upp alla de som söker efter 
något djupare i ett samhälle som snur-
rar alldeles för fort ibland. 

– Men också peta lite på kyrkan och 
väcka den när man blir för bekväm. 

Fundera över vad det är som händer i 
världen, och var kyrkan finns i det lä-
get?

Begreppet tolvstegsandlighet är 
kanske inte självklart. Bakgrunden är 
de tolv steg om har sitt ursprung hos 
Anonyma alkoholister. I dag finns en 
mängd olika tolvstegsprogram för oli-
ka beroendeproblem, men ett grund-
läggande steg är att komma till tro 
på en kraft större än en själv. Många 
människor hittar därför en andlighet 
genom dessa grupper.

– Men söker de sig till kyrkan sedan, 
är den övergången inte alltid så lätt. 
Man känner inte igen sig och sitt sätt 

INBLICK BROBYGGE
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en vilja att möta upp utanför 
kyrkans väggar. 

För inte bara människor 
med missbruksproblem 
har sökt sig till sinnes-
rogudstjänsterna, förklarar 

Lena Bergström, utan sökare 
överlag, människor som kan 

ha en väg kvar att gå innan de 
når fram till en uttalad tro.

Det finns även tolvstegsprogram som 
inte förutsätter ett missbruk. Livsste-
gen är utvecklat av Olle Carlsson från 
Svenska kyrkan. Programmet utgår 
från vanliga livsproblem och formu-
lerar sig lika öppet kring den högra 
kraften som AA gör. Programmet Ce-
lebrate Recovery vänder sig också till 
människor med olika livsproblem, men 
är tydligare med att det är Jesus Kristus 
som är den högre makt man talar om.

– Det är olika program som passar i 
olika miljöer. För vissa är det bra med 
en tydlighet kring Jesus, för andra pas-
sar det bättre just nu med lite öppnare 
formuleringar. 

PROGRAMMEN KAN också bli en hjälp 
för människor som redan lever med 
en församling, för kristen tro är knap-
past något vaccin mot det som är svårt. 
Ibland talas det om att kyrkan har va-
rit för dålig på att vara öppen om om 
det som är jobbigt i livet, men Lena 
Bergström vill inte peka finger.

– Att skälla på folk för att de inte är 
tillräckligt öppna med det som är svårt 
gör ju inte att de öppnar sig mer, tror 
jag. Men visst finns det en tendens att 
dra sig undan när livet går sönder. 

Att då öppna sig för varandra i en 
grupp som tar upp det vi kämpar med 
kan göra församlingen till en tryggare 
plats att vara hela människor.

– Det är en hjälp för oss att inte bära 
bördorna ensamma. Vi behöver inte 
lösa varandras problem i gruppen, det 
kan räcka med att du vet att jag också 
kämpar och jag vet att du också gör 

det. Det är ju vår främsta kontaktyta 
med varandra – att vi är människor. 

Nycklarna för att bryta ner en kultur 
där vi inte riktigt vågar vara sårbara är 
mod, medkänsla och möten, och Lena 
Bergström menar att det finns en djup 
teologisk grund för det.

– Jesus väjde aldrig för utsattheten. 
Han bär allt det vi är rädda för, fysiska 
och psykiska plågor. Och när han går 
till den yttersta övergivenheten, döden, 
då öppnas dörren till evig gemenskap. 

SÅ KAN KYRKAN bli den plats där gemen-
skapen inte tar slut, där man är inne-
sluten och tillhörig oavsett vad som 
händer. 

En längtan är att hitta bra red-
skap för församlingarnas arbete,  
inte minst att öva sig i ett förhållnings-
sätt som öppnar för samtala. Att gå 
Brobygges utbildning på Bromma folk-
högskola är en väg att få pröva detta. 
Lena Bergström prövar att formulera 
ett motto för Brobygge: ”Rimligare liv 
– befriande andlighet”. 

– Jag tycker rimligt är ett bra ord. 
Det är hållbart och vettigt, man jobbar 
lagom mycket och får andas. Det kan 
både locka dem som inte tänkt färdigt, 
och samtidigt kan det vara skönt för 
dem inom kyrkan att få tänka ”befri-
ande!”

Det är ett helt omtag som sker just 
nu, men det är ett viktigt arbete.

– Det är ju på drejskivan fortfarande. 
Vi måste hitta goda former för det här 
arbetet, och dela med varandra, så att 
det blir som ett slags värmestuga, där vi 
kan bygga broar och betjäna varandra.

SARA GRANT

”Jag tycker rimligt är ett bra ord. Det är hållbart 
och vettigt, man jobbar lagom mycket och får  
andas. Det kan både locka dem som inte tänkt  
färdigt, och samtidigt kan det vara skönt för  
dem inom kyrkan att få tänka ’befriande!’” 
LENA BERGSTRÖM

INTRESSERAD?
Här finns me  information om nät-
verket och om hur du anmäler dig till 
utbildningen Brobygge – dialog  
med livet: brobygge.se

att leva i det man möter i kyrkan. Kan-
ske är tron inte så formulerad än, kan-
ske är språket helt olikt ens eget, säger 
Lena Bergström.

FÖR ATT överbrygga det gapet kom sin-
nesrogudstjänsterna till för drygt 25 år 
sedan. De är i sig ett mellanrum, ett 
möte mellan tolvstegsandlighet och 
traditionell gudstjänst. Sinnesroguds-
tjänster firas i kyrkor runt om i landet, 
inte minst i Svenska kyrkan.

– Det blir ett tydligt möte mellan 
en kristen språkvärld och tolvstegs-
gruppernas språkbruk. Och den här 
tvåspråkigheten är viktig, det visar på 

FOTO: MIKAEL M JOHANSSON
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Equmeniakyrkans nya 
HR-specialist Ann Hell-
gren skulle vilja att vi alla 
blev bättre på att ta tag i 
konflikter. Ju mer vi våg-
ar prata om att vi tycker 
olika, desto lättare att lösa 
situationen redan innan 
det blivit problem, menar 
hon.

Ann Hellgren 
är sedan i 
mars Equme-
niakyrkans 
nya HR-spe-
cialist, som 
särskilt ska 
jobba ut mot 
regionerna – de 
regionala kyrko-
ledarna, 
församlingarna och deras anställda.

– Det kommer handla mycket om ar-
betsmiljö, förebyggande arbete för att 

minska ohälsa och sjukfrånvaro, men 
också lite om arbetsrätt. 

Christina Grafström, personal- och 
kanslichef på Equmeniakyrkan, förkla-
rar bakgrunden till den nya tjänsten. 
Den har nämligen tillkommit som en 
direkt följd av en motion till Kyrkokon-
ferensen år 2017, som handlade om 
personalsociala frågor.

– Man tyckte att det saknades stöd 
när det uppstod konflikter, och det 
hände att anställda kände att de föll 
mellan stolarna. 

ANN HAR EN bred bakgrund som perso-
nalvetare inom både ideell, privat och 
statlig verksamhet. Dessutom är hon 
diplomerad coach, och van att jobba 
förebyggande. Hon tror att det är ex-

tra viktigt att våga prata om konflikter.
– Jag tror det är viktigt att normalise-

ra och våga prata om att man faktiskt 
kan tycka olika på en arbetsplats.

Men hon vill inte bara vara den som 
kommer och löser problem som redan 
finns. Hennes förhoppning är att rus-
ta församlingar, styrelseledamöter och 
anställda, och göra dem mer beredda 

om en konflikt skulle börja gro.
– Ju tidigare problemen kommer upp 

till ytan, desto bättre. Kan man fånga 
upp tidigare i kedjan kan man sätta in 
resurser på ett tidigt stadium – innan 
det blivit stora arbetsmiljöproblem el-
ler långa sjukskrivningar.

NÄSTA STEG för Ann blir att resa runt 
till alla sju regionerna.

– Jag ska träffa de regionala kyrko-
ledarna och deras personalgrupper, ta 
reda på vilka behov som finns. Det ska 
bli roligt, för det finns en sådan bredd, 
med olika församlingar och olika ut-
maningar, 

Exakt hur hon kommer att arbeta be-
ror förstås på vad som kommer fram 
när hon träffar de regionalt anställda, 
men några idéer om vad hon vill åstad-
komma har Ann redan.

– Jag skulle vilja utveckla kanaler så 
att vi kan få ut information på ett lätt-
fattligt och lätthanterligt sätt. Då kan 
alla få kunskap om arbetsgivaransva-
ret, varje gång det kommer nya styrel-
semedlemmar och medarbetare. 

SARA GRANT

”JAG VILL HJÄLPA INNAN  
PROBLEMET BLIVIT STORT”

RESAN HAR 
BARA BÖRJAT
LAGOM TILL KYRKOKONFERENSEN 
kommer boken ”Resa till enhet”, 
där journalisten Christina 
Larsson – som fram till 
sin pension förra året var 
reporter på tidningen Sän-
daren – intervjuat kyrkole-
darna. Lasse Svensson, Sofia 
Camnerin och Olle Alkholm 
berättar om de tre samfun-
dens resa fram till Equmenia-
kyrkan, var kyrkan står i dag 
och vilka utmaningar som 
väntar i framtiden.

OLLE ALKHOLM, LASSE SVENSSON   

& SOFIA CAMNERIN 

I  S A M T A L  M E D  C H R I S T I N A  L A R S S O N

Resa till  enhet

Ann Hellgren,
HR-specialist

NYHETER
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TVÅ GÅNGER per termin inbjuder vi till ”iGod” 
i Equmeniakyrkan Alingsås. Det är alltid fullt 
hus. Konceptet ser ut ungefär så här: Lovsång, 
talk-show, predikan, förbön, mingel med 
tacos, kladdiga kakor och konsert. 

Ibland utvidgar vi ”iGod” till ”IMISSION” 
och håller på en hel helg. Då lägger vi till 
övernattning, diverse seminarier och outreach 
på stan i lördagsvimlet. I skrivandets stund är 
vi mitt i en sådan helg.

Inte mycket är sig likt i kyrkan. Ny och 
betydligt mer sittvänlig möblering på kyrktor-
get. Många färgglada lampor i taket. Andakts-
rummet är belamrat med predikstol och annat 
onödigt som plockats undan från kyrksalen. 
Jag blir glad av att se många församlingsmed-
lemmar i olika åldrar med uppkavlade ärmar. 
Lika glad över att se kökstruppen där ”våra” 
afghanska killar drar ett stort lass. I den gläd-
jen finns alltid hugg under ytan. Jag vet hur 
många av dessa med goda mörka ögon mår 
inuti.

DET ÄR MYCKET under en helg som denna, som 
ger framtid och hopp. Samtidigt bär jag på en 
oro. Jag tänker på en tonåring som jag hade 
hoppats skulle vara med i kyrkan, åtminstone 
”på ett hörn”. Han var på väg, men känner 
inte igen den gode Herdens röst utan hamna-
de rejält på villovägar. Det gör mig ont om ho-
nom och hans mamma som försöker allt hon 
kan, ett bygge på bräcklig grund. Jag vet att de 
långt ifrån är ensamma om sin vilsenhet. 

Då tänker jag på boken som jag läser just 
nu, Om tron, av Patrik Hagman. Han skriver 
att vi ofta betraktar vår parrelation som den 
viktigaste relationen i vårt liv. Den mycket 
läsvärde finländske teologen vänder på steken 
(han gör ofta det) och skriver: ”Den viktigas-
te sociala enheten i kristen tradition är inte 

familjen, parrelationen eller äktenskapet, utan 
församlingen.” 

DÄR ÖPPNAS ett hoppets fönster. För den vilsne 
tonåringen och hans mamma, liksom för de 99 
som med hjälp av herden har hittat hem. Jag 
tackar Gud för alla goa ungdomar från Alings-
ås och andra världsmetropoler som är på gång 
med sina liv  och samtidigt suckar jag och ber 
för de mycket vilsna. Då hör jag en viskning 
inuti om herden som lämnar de 99, för att 
söka sitt hundrade får, ”till dess han finner”.

IMISSION hjälper mig se att det är många 
unga som hänger på. Det gör jag också!

LISELOTTE J ANDERSSON
EVANGELIST, ANDLIG VÄGLEDNING OCH RETREAT

Glädjande att se  
de unga hänga på

”Jag blir glad 
av att se 
många för-
samlingsmed-
lemmar i olika 
åldrar med 
uppkavlade 
ärmar. ”

”JAG VILL HJÄLPA INNAN  
PROBLEMET BLIVIT STORT”
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28 april 
Bön- och offerdag för  
nationella arbetet
29 april 
Träff inför kyrkokonferensen, 
region Stockholm,  
Vårdklockans kyrka, Visby
3–5 maj 
Evangelistdagar,  
Donsö missionskyrka

7 maj 
Träff inför kyrkokonferensen, 
region Syd
Träff inför kyrkokonferensen, 
region Mitt
8 maj  
Träff inför kyrkokonferensen,  
region Väst, Bodakyrkan, Borås
8–9 maj 
Träff inför kyrkokonferensen, 
region Nord
Träff inför kyrkokonferensen, 
region Svealand

9 maj 
Träff inför kyrkokonferensen 
region Väst, Redbergskyrkan, 
Göteborg
29 maj–2 juni 
Kyrkokonferens i Jönköping
30 juni–7 juli 
Almedalsveckan
6–14 juni 
Hönökonferensen

14–16 juni 
Skapa!-helg på Bromma folk-
högskola
21–27 juli 
Scoutlägret Prisma i Mohed
15–18 augusti 
Hemavanmötet

Hela kalendern hittar du på
equmeniakyrkan.se/kalender

DEN FÖRSTE MISSIONÄREN Oskar 
Andersson skickades ut för att hitta 
ett område där Svenska baptistsam-
fundet kunde starta missionsarbete. 
Under sitt arbete för amerikanska 
mennoniter, förälskade och gifte han 
sig med Sarah Kroeker. De gav sig 
sedan ut tillsammans. Mushikangondo 

Joseph, längst fram i mitten, hade gått 
i mennoniternas skola i Luebo och varit 
med på parets bröllop. Efter långa 
mödosamma resor kom de till Mushi-
kangondos hemtrakter där de blev väl 
mottagna av den kvinnliga hövdingen.

Här startade senare Svenska baptist-
samfundets arbete. Oskar Andersson 
har själv skrivit på baksidan: ”Våra för-
sta medhjälpare vid Bendela. Sittande 

i mitten (bredbent) Mushikangondo 
Joseph. Intill honom hövding Lukoro. 

De två intill Sarah: Ndabelume (död) 
och Ntoka David. Med sedan de voro 
nya – intelligenta – till mycken hjälp, 
’Sarahs pojkar’. I mitten med hatt: 
Samuel. Så Mompasula (betalas från 
Trimmanad sedan 20 år tillbaka) och 
Machikotte (var oss i början till mycken 
hjälp).” (Text av Gun Eriksson)

Ur bildarkiven

TILLBAKABLICK 
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