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Sofia Jorlöv, 3 år, var
en av 3 000 scouter
som samlades i Mohed.
Trots sin unga ålder
har hon redan varit
på fem läger.

PRISMA
EN PLATS
ATT VÄXA

+

LÄRLJUNGAR
Med Apg29
ut i världen

KONFA
Populärt gå
hela läsåret

TEMAÅR
I Gävle går
man ”all in”

Vi har något viktigt att ge
HÄROM VECKAN fick jag frågan

vad jag tänker på när jag tänker
på min uppväxt i kyrkan, vad
det är jag framför allt fick med
mig. Egentligen finns det hur
många roliga och bra saker som
helst som jag skulle kunna nämna, men det första som kom till
mitt minne var det tillfälle då
jag tror att jag för första gången
började förstå att det fanns en
dimension till att utforska i det
här sammanhanget. Något som
berörde mitt lilla tioåriga hjärta.
Vi var på scoutläger i Småland. Det var kväll och vi satt
på golvet i en stor lada. Jag kan
än i dag minnas hur kvällsljuset
sipprade in genom de glesa plankorna och hur det doftade av
hö och fuktigt trä. Någon ledare
spelade gitarr och vi sjöng gamla sånger om ljuset som vinner
över mörkret.
Det var egentligen inget speciellt med den där kvällen och det
var absolut inte flashigt. Men
mitt i enkelheten fyllde den där
stunden mig med en värme som
jag aldrig hade upplevt tidigare.
Det var som att något väcktes
till liv i mig. Som ett litet
senapskorn till tro som började
spira.

”Hämta nu styrka
hos Herren, av hans
oerhörda kraft.”
EF 6:10

Också den här sommaren har
det planterats många frön på
läger, konferenser och andra
evenemang över hela vårt land.
För egen del tänker jag på Equmenias nationella scoutläger där
vi bland annat fick dela ut 1 600
Nya testamenten till de scouter
som ville ha. Och jag tror att
många barn och unga fått med
sig något av det jag anade där
på scoutlägret i Småland. Att
det finns Någon som är större.
Någon som älskar och söker
kontakt. Någon som har en
tanke med våra liv.

”Equmenias vision
handlar
om just
det, att
få växa i
gemenskap
med varandra och
Jesus.”

ÄR DET NÅGOT dagens unga

behöver få höra så är det just
detta. Rapport efter rapport talar om att antalet unga som mår
dåligt ökar i vårt land. Några av
orsakerna till detta är bristen på
gemenskap, men också frånvaron av platser där man talar
om existentiella frågor. Men
just detta har ju vi! Equmenias
vision handlar om just det, att få
växa i gemenskap med varandra
och Jesus.
Jag är övertygad om att vi
kyrkor är så viktiga i en tid
som den här, men alltför ofta
har vi en tendens att ligga lite
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lågt. Det kan vara lätt att stirra
sig blind på utmaningarna och
ibland kan man känna sig liten
inför uppgiften. Men då får vi
påminna oss om det Jesus sade:
att om vi har tro så stor som ett
senapskorn ska vi kunna flytta
berg. Och det handlar inte om
styrkan i vår tro, utan om riktningen. Vem det är vi tror på.
Så låt oss den här hösten
hämta vår styrka hos Herren,
av hans oerhörda kraft. (Ef 6:10)
När vi gör det är ingenting
omöjligt.
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CARIN DERNULF
generalsekreterare Equmenia

ÅR AV
SAMARBETE

I ÅR ÄR DET 100 år sedan de första
svenska missionärerna ankom till Basakata-området i DR Kongo (Kongo
Kinshasa), där nuvarande baptistkyrkan CEBU, Communauté des Eglises
Baptistes Unies, har sitt säte. En delegation från Sverige deltog i jubileet i
Bendela.
Vår kyrkoledare Lasse Svensson predikade under jubileumsgudstjänsten
och överlämnade en plakett till kyrkoledare Lezoka.
Equmeniakyrkan är tacksamma
över samarbetet med CEBU och ber
om Guds fortsatta rika välsignelse över
alla de människor som arbetar och deltar i CEBU:s arbete.

Omslagsfoto: Lars Rindeskog.
Produktion: Verbum AB
MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

Tryck: Hylte Tryck, Hyltebruk 2019.
Kyrkoledare Lasse
Svensson och kyrkoledare Lezoka på
jubileet i Bendela.

Hemsida: www.equmeniakyrkan.se
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Kyrkoavgiften
– en viktig procent!
KYRKOAVGIFTEN DRAS på
skattsedeln, efter ditt
medgivande, och är
1 procent av din årsinkomst. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar
till din församling och
samtidigt hjälpa andra
församlingar.

Anm
kyrko äl din
a
senavs gift
31 okt t
ober

68 procent går direkt till
den församling som du
själv väljer, 19 procent går
till församlingsutveckling
och stöd till församlingar
med särskilda behov, 10
procent går till pionjärsatsningar och 3 procent
till administration.

Regionfester
med installation
PÅ REGIONFESTERNA i Region Väst
och Region Nord installeras Elin
Alm och André Jakobsson som
regionala kyrkoledare. De båda
valdes på kyrkokonferensen i
maj. André har redan inlett sin
tjänst och Elin börjar efter sin
föräldraledighet.

Equmeniakyrkans
husvagn
syntes väl
på dansbandsveckan
i Malung.

ALBUM FRÅN
SOMMAREN
DET HÄNDE mycket i sommar, och Equ-

Upplev Apostlagärningarna
Rättviks missionskyrka
var på plats under
Classic Car Week.

meniakyrkans medlemmar dök upp
på platser runt om i landet – en del
traditionsrika, andra helt nya.

Kyrkorna i Visby
spred hopp under
Almedalsveckan.

Full fart på
barnmötet på
Hönökonferensen.

Kören under
Hemavanmötet.
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NU HAR du möjligheten att leva
dig in i Apostlagärningarna.
På equmeniakyrkan.se/tjyg hittar
du det spännande äventyret Flykten
från Damaskus: Ett rollspel om Apostlagärningarna. Ni är äventyrare och
ni lever i en tid när romarna styr
över länderna runt Medelhavet. Ni
tillhör vägens folk och ni har många
fiender. Spelet passar för barn och
ungdomar från åtta år och uppåt.

22–24

NOVEMBER ÄR DET EQUMENIAS RIKSSTÄMMA. I år hålls den i Årjäng som

beskrivs som ”vackrast och vildast
i västra Värmland.” Passande nog är
temat för riksstämman Into the wild.
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REPORTAGE SCOUTER

PRISMAS
SCOUTER

PÅ
PATRULL

Det var varmt, fartfyllt och hållbart. Equmenias
nationella läger Prisma samlade 3 000 scouter till ett
flygfält i Mohed. Både havregryn och Nya testamenten
hade strykande åtgång, och det var ett gäng peppade
barn och unga som skildes åt efter en vecka. Här får vi
tjuvkika i en lägerdagbok skriven av 13-åriga Ebba Ivarsson
från patrullen Grodhajarna i Equmenia Lidingö.

FOTO: LARS RINDESKOG
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REPORTAGE SCOUTER

DAG 1:

DAGEN BÖRJADE med att vi åkte till kyrkan där bussen skulle vara, den buss som skulle ta oss till Prisma. Det var superkul att få träffa alla igen. Hela
bussresan tog ungefär fem timmar.
När vi kom fram så började vi packa ur på direkten och vi fick veta namnen på dem vi skulle bo
ihop med.
Vi fick gå ett tag till vår lägerplats, fast det var
värt det. Vi bodde närmast slanorna och det var
superskönt. Slanor är som stockar. Vi hämtade jättemånga slanor och började surra ihop allt som då
skulle bli vårat kök. Resten av eftermiddagen fortsatte vi bara med att surra.
När kvällen väl kom gick vi mot invigningen. De
hade gjort en remix av lägerbålshumöret. Man var
lite chockerad när man var van med det vanliga!
Efter invigningen var slut så gick vi tillbaka mot
våran lägerplats och tog det lugnt.

DAG 2:

DAGENS TEMA var Hantverk, och vi började dagen
med att vi åt frukost. Jag åt havregrynsgröt med
äpplemos.
Ganska snabbt efter frukosten började vi med
hantverket. Vi skulle göra prismor. Vi gjorde en
prisma-lykta, en prisma att hänga på scoutskjortan
och en prisma att hänga upp i en stor prisma där
allas prismor från hela lägret skulle vara.
Hela denna dag så gjorde vi inte så jättemycket.
Vi gjorde klart köket och fixade lite smått men sen
så gjorde vi inte så mycket mer. När det blev kväll
så skulle vi spela Uno och då körde vi Uno med
dem vi bodde med. Det var kul att få lära känna
dem bättre.

DAG 3:

I DAG var dagens tema Sunt prat. Dagen började
som vanligt med att vi fick reda på vad dagens
tema var! Vi skulle köra ett brädspel där de tog upp
viktiga ämnen (exempelvis droger och alkohol). Vi
körde det spelet och det var ganska roligt faktiskt.
Efter det gick vi runt lite och tittade på hur det
var överallt. Vi gick till alla caféer och tittade in
och till scoutshoppen. Alla grejer såg superroliga
ut!
På kvällen var det lägerbål i byn. Hela lägerbålet
var så sjukt roligt. Den här gången var det inte remixen utan det var det vanliga sättet. Hela dagen
var super!

DAG 4:

I DAG var det Hjältedagen och vi skulle spåra inne

i stan. Vi hade fixat mackor till lunch och vi var

supertaggade. Vi skulle spåra med två andra tjejer
från en annan kår.
Vi åkte in till Söderhamn och spårade där. Det
var så sjukt varmt, men det var ändå superkul. Det
fanns åtta stationer, men vi hann bara med sju av
stationerna. När vi kom tillbaka var det superskönt
att bara få ta det lugnt en stund.
När det började bli kväll gick vi runt på hela lägerområdet och gav ut gratis kramar. Alla blev så
glada när vi gav kramarna och då blev man själv
glad av att de var glada.
Efter det så gick vi till discot. Det var så roligt att
få dansa och bara släppa loss. Jag fick dansa i en
ring medan alla tittade och det var nog nästan det
roligaste jag gjort.

DAG 5:

DAGENS TEMA var Bygge. Vi skulle bygga en stolgunga, som kallas för A-bro. Det var den varmaste
dagen på hela lägret så det blev extra jobbigt att
bygga, men vi klarade det. Det var allt som vi behövde göra den dagen som tur var.
Efter lunchen fick vi äntligen bada. Det var
den bästa känslan någonsin! Det var så mycket
människor där, men det fungerade.
På kvällen så skulle vi hålla i en grej på lägerbålet. Vi skulle köra not my arms-challenge (En person
står bakom en annan, och agerar den personens armar,
reds anm). Det var smått kaos, men det blev ändå
bra.

Hela lägerbålet var superbra. När det var slut gick
vi tillbaka och gjorde typ ingenting. Toppendag!

DAG 6:

DAGENS TEMA var Internationellt! Jag mådde inte
helt hundra den dagen, men det blev mycket bättre lite senare.
Vi hittade en fin plats och gjorde några övningar.
En av övningarna var att alla fick en roll och fick
dra lappar om hur personen var och så ställde ledaren frågor om personen! Det var väldigt intressant
för man fick se hur olika personer kan vara!
Resten av dagen tog vi det lite lugnt, testade ett
fotbollsspel och åt chips!
När vi började med middagen var klockan 16:30
och när vi var klara så var klockan 18:20 ungefär.
Efter middagen var det discodags. Vi dansade så
mycket. Vi dansade ända till 23:30.
Superbra dag.

DAG 7:

I DAG skulle vi tyvärr åka hem. Hela lägret har va-

rit superroligt och jag kommer sakna det så sjukt
mycket.
Precis när vi vaknade behövde vi börja packa. Vi
behövde ju surra upp allting och det var väldigt
jobbigt – men det jobbigaste var
att bära tillbaka alla slanor. När
vi väl var klara med allt och ätit
lunch så började vi gå tillbaka där
EQUMEN # 3 2019

vi släpptes av första dagen. Vi behövde vänta ett
tag, men sedan kom bussen. Under bussresan somnade jag, för jag fick slappna av lite. Det har varit
fullt upp nästan hela tiden så det var ganska skönt.
När vi kom tillbaka var jag så glad över att få
träffa mina föräldrar men ändå ganska ledsen över
att allt var över.
Detta är det bästa lägret jag har
varit på!
EBBA IVARSSON
(i mitten med sina kompisar
från Lidingö)

Fika, kläder
och mat –
under Prisma
hade allting
hållbarhet,
återbruk och
minimalt med
slöseri i fokus.

UTBLICK APG 29

ETT ÅR
SOM
FÖRÄNDRAR
En termin utomlands, en termin hemma. Apg29 är mer
än att lära känna en annan kultur. Det är en skola som
utmanar hur du ser på tro, församlingen och att vara
lärjunge.
APG29 ÄR tre storheter i ett: en interna-

tionell lärjungaskola, en missionsskola
och en ledarskola. Under tre månader
samlas 18–24 elever, ett ledarteam och
olika lärare för att dela livet och tron
med varandra.
Det normala är att ungefär hälften
av deltagarna och ledarna är från Sverige. Men mixen kan se olika ut från
skola till skola. Allt oftare samsas fem–
sex olika nationer under tre månader.
Alla deltagare ingår i ett team som
varje helg deltar i arbetet i en lokal församling i det land de reser till. Där lär
sig teamet av församlingen och hjälper
till med ungdomsarbete, evangelisation, praktiskt arbete, hembesök och
gudstjänstliv. Var tredje vecka reser
gruppen ut i landet man är i och arbetar i fält en hel vecka.
För att alla ska få ut så mycket som
möjligt av tiden utomands, innehåller
10

kursen en förkurs och en efterkurs.
I Sverige hålls båda på Karlskoga folkhögskola.
MEN SEDAN då? När man kommer hem
och så mycket har hänt i livet och i ens
huvud och med ens tro? Jo – då finns
Apg29 Pionjär. Det är en fortsättningstermin, om man så vill, även om pionjärterminen också kan göras fristående.
Det är väldigt vanligt att Gud får

Två på väg
ut i världen
I höst åker två grupper ut i världen – en till Spanien och en till
Thailand. Vi har träffat två av
deltagarna.
REBECKA FOLENIUS från Åsbro
är 20 år och på väg till skolan
i Spanien:
Hur hörde du om Apg29?
– Genom en kompis som var på en
Apg29-skola i Ecuador förra året.
Vad ser du mest fram emot?
– Det ska bli roligt att lära känna
andra kulturer och människor. Jag
är ganska ny i tron så det ska bli
spännande att få lära känna andra
kristna och lära mig mer om den
kristna tron.

göra mycket under Apg29-skolan utomlands. Hemma, efteråt, kan många
tycka att det är svårt att fortsätta leva
det livet som man längtar efter och
fått mersmak för. Många som valt att
fortsätta med Pionjär efter Apg-skolan
berättar att det som började gro på
resan har blivit mer förankrat under
terminen i Sverige och möjligt i deras
vardag.
”Som Apg29 fast tvärtom”, står det
om pionjärprogrammet på webbsidan.
Det betyder att medan Apg29 är skola med inslag av praktik, har Apg29
Pionjär sin utgångspunkt i livet och
verksamheten i praktikförsamlingen.
Sedan får man en gång i månaden undervisning, själavård och gemenskap
med andra i skolmiljö.

Finns det något du oroar dig för?
– Jag tror att det kommer att bli
utmanande på olika sätt, men roligt.

DENNIS CEDERHOLM från
Nävlinge-Rickarum är 23 år och
på väg till skolan i Thailand:
Hur hörde du om Apg29?
– Jag visste att jag ville resa utomlands och fick tips om Apg29.
Vad ser du mest fram emot?
– Jag hoppas få lära mig mer av
språket. Jag brinner för att prata tro
med människor från andra kulturer.

MENINGEN MED Apg29 Pionjär är att ut-

mana hur vi tänker kring lärjungaskap,
församling och mission. Att plantera
nya församlingar är en viktig del, och
praktiken under pionjärterminen är
alltid i en församling som antingen är
nyplanterad eller pionjär på annat sätt.

Finns det något du oroar dig för?
– Jag känner mig trygg med vad
Gud förberett. Möjligen är jag lite
flygrädd!

SARA GRANT
EQUMEN # 3 2019
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INBLICK KONFIRMATION

TRADITION
ELLER NYTÄNK
VAD LOCKAR UNGA TILL KONFAN?

Att konfirmationen är en fantastisk möjlighet att nå
unga människor som inte annars skulle komma i kontakt med kyrkan är ingen hemlighet. Men hur gör man
bäst? Hur får kyrkan plats i tonåringarnas hektiska
vardag?
Det är lätt att tro att det måste till något storslaget för att få ungdomarna
att tända på konfirmationsidén. Ibland
kan ”terminsläsningen” glömmas bort,
i en strävan att kunna locka med läger,
resor eller specialteman som idrott,
skapande eller friluftsliv. I Equmeniakyrkan i Lerum är dock konfirmationsgrupperna som träffas en gång i veckan
under läsåret lika populära, år efter år.
– Vi har pratat ibland om att tänka
nytt, när vi ser hur andra lockar med
läger och resor. Men så länge ungdo-

marna kommer till oss fortsätter vi
på det här viset, säger Camilla Malm
Samuelsson som är församlingsföreståndare.
FRÅN SKOLORNA i närområdet anmäler

sig varje läsår 40–50 konfirmander.
Församlingen bjuder in alla som ska
börja åttan, men Camilla Malm Samuelsson menar att många också hör om
konfirmationen på andra sätt.
– Vi har fördel av att vår kyrka ligger
i ett avgränsat område. Man känner

någon, eller har äldre syskon som har
gått. Det här blir något man pratar om.
Även i Equmeniakyrkan i Ljungby
har man haft framgång med terminsgrupperna. Den täta gruppkänsla som
ofta växer fram på ett läger kan man
absolut jobba fram även i en grupp som
träffas en gång i veckan, menar församlingsföreståndare Torgny Johansson.
– Det kräver mycket av oss att pedagogiskt bygga en grupp där man sedan
kan prata om allt. Det krävs trygghet,
och det jobbar vi mycket med.
GENOM GRUPPÖVNINGAR och skapan-

de aktiviteter lär ungdomarna känna
varandra. Det får gärna vara fokus hela
första terminen, menar Torgny Johansson.
– Sedan efter jul har vi oftast skapat
en grupp som tycker det är kul att träf-

fas, även om de inte umgås i vanliga
fall. Här kan de prata om sådant de inte
pratar om i några andra sammanhang.
En viktig del i att det ska fungera
med terminsgrupperna, är att man anpassar sig till ungdomarnas övriga liv.
I både Ljungby och Lerum jobbar man
med en modell där ungdomarna kan
komma direkt efter skolan. De får mellanmål och har sin konfaträff tillräckligt tidigt på eftermiddagen för att hinna vidare till fotbollsträning, hockey
eller andra aktiviteter.
– Det ryms i deras redan packade liv,
och de får in tiden utan att behöva sluta på något annat, säger Camilla Malm
Samuelsson.
– Å andra sidan krymper det tyvärr
möjligheten lite för vem som kan vara
ledare. Många unga ledare går på gymnasiet och har lektioner, och de som
arbetar slutar först senare.
Men ledare brukar man ändå hitta.
För konfirmanderna blir en viktig angelägenhet för, och en del av, hela församlingen.
– De finns med i församlingslivet och
på gudstjänsterna, och möter människor som är ledare och fixar med deras
fika. De rör sig i huset på ett naturligt
sätt, säger Torgny Johansson.
IBLAND HAR det uttryckts oro för att
konfirmander som enbart åker på
exempelvis sommarläger inte får någon lokal förankring i en församling.
I Region Syd har man tagit till sig fördelar och nackdelar och arbetat fram

”Den täta gruppkänsla
som ofta växer fram
på ett läger kan man
absolut jobba fram även
i en grupp som träffas
en gång i veckan’”
konceptet KonfaS, där Liselotte Spåre,
samordnare för KonfaS, tycker att man
lyckats riktigt bra. Här jobbar man parallellt med helgläger för hela regionen
och lokala smågrupper i församlingen.
– Jag ser inte att vare sig kyrkan eller
konfirmanden missar något, snarare
tvärtom eftersom man får både en lokal tillhörighet och en större lägerupplevelse, säger Liselotte Spåre.
KONFAS HAR också medvetet lagt själva

konfirmationen under hösten, för att
återknyta efter sommaren när alla far
åt olika håll.
– Risken för att konfirmationsåret
blir en punktinsats minskar när vi tänker i ett större perspektiv och erbjuder
ungdomarna fortsatt gemenskap, växt
och utmaning.
KonfaS pågår dessutom under fyra år
för den som vill. Även Sjöviks kristendomsskola har ett upplägg där första
året är konfirmation, och den som är
intresserad kan fortsätta i tre somrar
till. Något sådant finns inte inbyggt i

terminsläsningen, även om konfirmanderna förstås bjuds in till församlingens vanliga ungdomsverksamhet.
Att få ungdomarna att fortsätta ha
kontakt med församlingen efter konfirmationsåret är en svår nöt att knäcka,
det vittnar många om. Både Camilla
Malm Samuelsson och Torgny Johansson tror dock att man måste se mer
långsiktigt än så på de relationer och
broar man bygger.
– Vi ser ungdomarna i andra sammanhang i samhället, och det är viktigt. Och vi träffar alla föräldrar och
har en lektion med dem för att visa
vad vi gör i konfagruppen. Det gör att
vi pratar med många vuxna om sådant
de kanske inte pratar om i några andra
sammanhang, säger Torgny Johansson.
ATT FÖRTROENDE byggs under konfir-

mationsåret med både unga och deras
föräldrar, ger kyrkan en chans att visa
att den finns där.
– Om något händer i livet senare,
vet de att de kan vända sig till oss och
bara prata. Och jag tror att ungdomarna kan komma tillbaka långt senare,
kanske för att sätta sina barn i scouterna så småningom, säger Camilla Malm
Samuelsson.
Konfirmationsåret är ett viktigt frö.
Hur det sedan kan komma att spira vet
bara Gud.
– Vi fortsätter att göra vår bit, och så
får vi tänka att Gud har huvudansvaret, säger Camilla Malm Samuelsson.
SARA GRANT

FOTO: MIKAEL M JOHANSSON, GETTY IMAGES
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INBLICK TEMAÅR

PROFILEN

”VI JOBBAR SOM VANLIGT
MEN MED TYDLIGT FOKUS”
Hur gör man det mesta av
ett temaår? I Betlehemskyrkan i Gävle går man
”all in” och låter gudstjänster, hemgrupper, temahelger och kulturkvällar
genomsyras av Apostlagärningarna och Till jordens
yttersta gräns.

samlingen överlag, genom att man gör
en gemensam resa under så lång tid.
För egen del väckte Patric Forslings
intresse för Apostlagärningarna när
han för tre år sedan var skolledare med
Apg29 i Thailand och fick upp ögonen
för texten både som lärare och pastor.
– Jag fick nya infallsvinklar och
aha-upplevelser och upptäckte så
mycket nytt när jag levde med texten
på det viset.

Nu startar Equmeniakyrkans temaår
Till jordens yttersta gräns. I Apostlagärningarna skildras en kyrka som korsar
gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och personliga gränser. I första kapitlet får lärjungarna uppdraget
att vittna om Jesus till jordens yttersta
gräns, men uppdraget kommer med
ett löfte: ”Ni ska få kraft när den heliga
anden kommer över er.”
Förhoppningen med temaåret är att
det blir en resa som ger kraft, inspiration och mod att korsa gränser du
möter. I Betlehemskyrkan i Gävle är
pastor Patric Forsling redo att kasta sig
ut på den resan tillsammans med församlingen.
– Ja, vi är laddade! Det ska bli en rolig
grej, och nu går vi ”all in” på det här,
säger han, och fortsätter:
– Det är något som jag personligen
velat göra i många år, men nu får vi
extra hjälp och skjuts av att hela Equmeniakyrkan gör samma sak. Då blir
det lättare att också genomföra lokalt.

DET ÄR en utmaning som pastor att

Pastor Patric Forsling,
pastor och församlingen
i Betlehemskyrkan i
Gävle är laddade.
ska läsa igenom hela texten.
Diskussionerna börjar i hemgrupperna, som följer läsningen och diskuterar. På så vis är de förberedda inför söndagens gudstjänst, då man har samma
text som tema.
EGENTLIGEN GÖR man inget särskilt,

menar Patric Forsling, utan det är Betlehemskyrkans vanliga regelbundna
program som helt enkelt får ett gemensamt fokus.
– Vi jobbar på med det vanliga, men
allt har anknytning till temat Till jordens yttersta gräns. Det är vår ambition, förhoppning och uppmaning att
alla vill vara med på den resan.
FRÅN SEPTEMBER till augusti nästa år
Utöver det blir det kulturkvällar och
ska varje söndagsgudstjänst – med några få undantag – genomsyras av Apost- temahelger, men Patric Forsling betolagärningarna. Målet är att hela läsa nar igen att ”det är inte så märkligt”.
hela bibelboken och djupdyka i texten Teman har man arbetat med förut i
Betlehemskyrkan Gävle,
genom hemgrupper, temakvällar
men att ha samma
och gudstjänster.
tema ett helt år är
– Vi ska läsa hela texten i
något nytt.
gudstjänsten, så att vi verkse kartan fyllas!
Förhoppningligen har läst hela ApostPå equmeniakyrkan.se
en är att det ska
lagärningarna när året är
kan ni fylla i vad
leda till ett större
slut. Sedan kanske predier
församling gör,
engagemang i förkan rör en viss del, men vi
och se kartan fyllas
med aktiviteter.
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leda en församling genom en bibelbok
på det här viset, men en inspirerande
utmaning, tycker Patric Forsling.
– Vi har ju alltid ett tema varje söndag, men det är en annan sak med mer
lösryckta texter. Jag har tänkt i flera år
på att jag skulle vilja ta in helheten,
och verkligen ta oss igenom en hel bibelbok som församling.
Temat passar också in i ett större
sammanhang för Betlehemskyrkan i
Gävle, förklarar Patric Forsling.
– När vi har gjort har analyser för att
se var vi befinner oss, vad som är våra
starka sidor och vad vi behöver jobba
mer med, då är det tydligt hos oss att vi
behöver jobba mer med internationella frågor. Men inte bara internationell
mission, utan även med evangelisation
– hur når vi ut i Gävle? Det är något vi
har pratat om en längre tid.
Temat passar församlingen i Gävle
som hand i handske, säger Patric Forsling.
– Ja, både betoning och fokus passar
oss extremt bra.
Och redan innan temaåret hade
kommit igång ordentligt kunde Patric
Forsling märka av intresset i församlingen.
– Redan när vi började sprida våra
affischer och häften om temaåret var
det flera som tyckte det lät spännande
och sa att ”Nu måste man ju verkligen
komma varje söndag.” Det är en inspirerande utmaning att ta med församlingen på den resan.
SARA GRANT

EQUMEN # 3 2019

SVEN-ERIK BÅGFORS:
”VI BEHÖVER BARA FINNAS DÄR”
Han blev scout själv i
13-årsåldern. Första uppdraget som ledare fick han
när han fyllt 15. I dag, 60
år senare, tycker Sven-Erik
Bågfors i Vindeln fortfarande att det är lika roligt.
Vissa saker har förstås förändrats
med tiden. Mest till det bättre, menar
Sven-Erik.
– Den största skillnaden är nog att
vi då inte alls hade samma koll på allt.
Ledare i dag får mycket utbildning och
har större kunskap och mer koll på
hur man leder grupper och hur man
är med barn.
SJÄLVA VERKSAMHETEN är inte så annorlunda, men samhället runt omkring
har förstås ändrat skepnad.
– En sak som kan vara svårt nu för
tiden, är att människor tycker att de
inte har tid. De sitter så mycket och
zappar på telefonen. När vi är ute vill
vi inte att ungdomarna har telefonerna med sig, eller åtminstone att de är
nedpackade och avslagna.
Han har haft grupper i alla åldrar

EQUMEN # 3 2019

genom åren, men just nu är det de
allra yngsta som gäller.
– De är så fruktansvärt gulliga och
så små att man nästan tappar bort
dem, brukar jag skoja. Det är jättemysigt att vara med dem, men jag tror
det är viktigt för dem också att ha en
äldre person att vara med. När man
har blivit så gammal som jag räcker
det med att man sitter där och bara är.
DET SOM ger allra mest är oftast också
det allra enklaste – att vistas utomhus.
– Det är ju själva grunden. Vi tältar
sommar som vinter, och de lär sig klara sig själva, hugga ved och elda och
hantera kniv och yxa. De lär sig något
som de har nytta av.
Däremot tycker han inte att klimatdebatten påverkat aktiviteterna, mer
än att scouterna får med sig en grundläggande omsorg om naturen.
– Vi brukar säga att som scout
lämnar man efter sig två saker: ingenting och ingenting. Vi hade hajk i

”Det är viktigt för dem
att ha en äldre person
att vara med.”

somras vid ett ställe där det fanns en
grillplats. När vi kom dit var det så
skräpigt att de fick börja med att städa
bort ölburkar och karamellpapper.
Men de tog fram sopsäckarna och
gjorde det, det var inte mer med det.
Det gick automatiskt.
HEMLIGHETEN BAKOM den lyckade scout-

verksamheten i Vindeln, tror Sven-Erik
är ett bra ledarteam.
– Och att alla är med. Varje gång.
Det fungerar inte att säga att ”jag
kommer om ni behöver mig”. Det är
viktigt med kontinuitet, man behöver
inte ha någon stor uppgift, utan bara
vara där och vara tillsammans med
ungdomarna.
– Vi ska inte heller vara rädda för att
plocka in folk som inte tillhör kyrkan.
Föräldrar kan tillföra något till oss
och förhoppningsvis kan vi även ge
föräldrarna något.
Kontinuiteten öppnar också upp för
förtroenden, speciellt från de tonåriga
scouterna.
– De har så mycket funderingar, och
då får jag tillfälle att berätta för dem
om min tro och ge dem något att ta
med sig i livet.
SARA GRANT
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TILLBAKABLICK

Ur bildarkiven

DEN SOM TRODDE återbruk var något
nytt får tänka om. Här är året 1962, och

5 oktober
Regionfest, Region Stockholm,
Rissnekyrkan, Sundbyberg
Regionfest, Region Syd,
Bosarpsgården
12 oktober
Regionfest, Region Mitt,
Ockelbo Missionskyrka

en grupp kvinnor river upp bräderna
ur golvet i det gamla Betelkapellet
på Malmskillnadsgatan i Stockholm.
Golvet skulle återanvändas i Betel

Regionfest, Region Svealand,
Karlskoga folkhögskola
Regionfest, Region Öst,
Fjällstugan, Jönköping
13 oktober
Equmenias bön- och
insamlingsdag

Mälarhöjden, där en församling hade
grundats år 1960. Det är en hoppfull
påminnelse om hur det gamla kan få
nytt liv och komma till användning.

19 oktober
Regionfest, Region Väst,
Equmeniakyrkan Herrljunga

31 oktober
Sista dagen att anmäla
kyrkoavgift

Regionfest, Region Nord,
EFS-kyrkan Skellefteå

22–24 november
Riksstämma Equmenia, Årjäng

Hela kalendern hittar du på equmeniakyrkan.se/kalender

