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”Sänd ditt bröd över 
vattnet, en dag får du 
det åter.”

MILJÖMÄRKT Trycksak 3041 0701

VI ÄR ganska många som just nu 
läser Apostlagärningarna – kan-
ske med hjälp av ”Till jordens 
yttersta gräns”, som innehåller 
88 personliga reflektioner över 
bibelboken. Det kan tyckas 
märkligt att en av texterna i 
boken är undertecknad av ”Miss 
D” – vad är det för ett konstigt 
namn?

En av förklaringarna till att 
den här personen inte skriver 
ut vad hon heter är att hennes 
verklighet påminner om den 
verklighet som Apostlagär-
ningarna beskriver. Människor 
förföljs för sin tro, vissa hamnar 
i fängelse, andra blir misshand-
lade och många diskrimineras 
för att de tar sin tro och sin 
övertygelse på allvar. (Du kan läsa 
mer om det på sid 6–9, reds anm.)

VI HÖR samman med dessa 
människor som lever väldigt 
annorlunda liv jämfört med oss 
som oftast möter respekt när 
vi säger att vi är kristna. Vi hör 
ihop med de första kristna som 
Apostlagärningarna berättar om 
och vi hör ihop med kommande 

generationer av människor på 
jorden. 

Vi lever i en tid när mycket 
handlar om att dela upp och 
hålla isär, att bygga murar och 
stärka gränskontroller. Detta 
kan ibland vara nödvändigt, 
men den grundläggande biblis-
ka visionen för mänskligheten 
handlar inte om att hålla isär, 
utan att hålla samman. 

Om du eller jag möter en 
okänd person på en främmande 
plats i ett avlägset land, så är 
likheterna mellan oss och den 
okände större än olikheterna. 
Att vi båda är människor gör 
att vi faktiskt har det mesta 
gemensamt. 

SÅ KAN vi tänka när vi snart ska 
fira jul med allt vad det innebär 
av traditioner, förväntningar 
och kanske oro. Så kan vi tänka 
när vi samlar in pengar för att 
fortsätta arbeta tillsammans 
med de samarbetskyrkor som 
Equmeniakyrkan har i olika 
delar av världen. Så kan vi tänka 
när vi knäpper våra händer och 
ber en bön för kristna syskon 

som lever under svåra och ho-
tande omständigheter. 

När det mesta är gemen-
samt är inte mina individuella 
prioriteringar det primära, utan 
frågan om vad som bäst gagnar 
en framtid med ett värdigt liv 
för så många som möjligt i den 
här världen.   

Det mesta är gemensamt
”När det 
mesta är 
gemen-
samt är 
inte mina 
individuella 
priorite-
ringar det 
primära.”
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OLLE ALKHOLM,  
BITRÄDANDE KYRKOLEDARE

PRED 11:1

SÅNG 
FÖR  
SJÄLEN

SOUL CHILDREN är en internatio-
nell körrörelse för tweens som 
sjunger gospel, rock, pop, soul 
& R’n’B. Begreppet ”Tweens” 
kommer från engelskans ”in 
between”, mitt emellan, och 
betyder åldrarna mellan barn 
och tonår. Tanken är att möta 
10–16-åringarna genom musik 
som de känner igen sig i. 

I oktober samlades över 400 
barn och ungdomar från hela 
landet till en festival i Örebro, 
full av musik och glädje. 

Equmenia är en samarbets-
partner för Soul Children i 
Sverige, och den som vill starta 
en Soul Children-kör i sin för-
samling kan få hjälp att komma 
igång.
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EFTER FÖRRA årets succé (fråga de  
som var där!) så bjuder vi in till en  
ny konferens i Linköping 14–15 
mars.

Konferensen är för dig som läng-
tar efter att inspireras och utrustas i 
din tjänst som sångare och musiker 
i Guds tjänst. Ett program med 
valbara seminarier, storsamlingar, 
deltagarsamtal och gudstjänster där 
vi tillsammans får vända oss mot 
Gud som är värd all ära och ta emot 
av Guds nåd och godhet. 

ARBETET MED en ny kyrkohand-
bok för Equmeniakyrkans för-
samlingar har pågått sedan 2013. 
I maj 2019 antog Kyrkokonferen-
sen i enighet Equmeniakyrkans 
första kyrkohandbok. Nu finns 
den färdig! Den första advent 
2019 togs denna första gemen-
samma kyrkohandbok i bruk.

Linköping tar ton igen

Be och ge!

13 000

Tänk på Syrien

En handbok 
för oss

DEN 10 MARS 2020 är det bön- och 
offerdag för pastors- och diakonut-
bildningen. Det är församlingens 
möjlighet att lyfta sina utbildningar. 
Många församlingar bokar också 
in ett besök från någon av de som 
studerar till pastor eller diakon. 

LÄS MER PÅ:
Equmeniakyrkan.se 

/PODinsamling+2019

Så många exemplar har nu boken  
Till jordens yttersta gräns tryckts i. 
Tack alla som bidragit med texter  
och alla ni som läser!

DEN EVANGELISKA kyrkan, NESSL, 
som Equmeniakyrkan samverkar 
med i Syrien, har tre församlingar 
i nordöstra delen av landet. Många 
människor har flytt och ännu fler är 
rädda. Equmeniakyrkan uppmanar 
alla att vara med i förbön för situ-
ationen i Syrien och alla de som är 
drabbade av oroligheterna.    

FOKUS PÅ 
FRAMTIDEN
21–23 MAJ är det återigen dags 
att samlas till konferens. 
Denna gång i Malmö. Det blir 
en viktig konferens för vår 
kyrka med stora beslut om 
framtiden. Inte minst kyr-
koledarvalet. I en konferens 
om framtiden har barn och 
unga en viktig plats. Därför 
har konferensen det särskil-
da fokuset ”till dessa mina 
minsta”. equmeniakyrkan.se/
kyrkokonferens20
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Nya pastorer och diakoner ordineras 
vid den avslutande gudstjänsten  
på kyrkokonferensen i Jönköping.

LÄS MER PÅ: 
equmeniakyrkan.se/ 

musikkonferensen



6 7EQUMEN  # 4  2019EQUMEN # 4  2019

REPORTAGE CENTRALASIEN

et första jag gör efter att ha intervjuat Cecilie Lar-
sen, samordnare för Euroasien på Equmeniakyr-
kans internationella avdelning, är att gå hem och 
läsa Apostlagärningarnas fjärde och femte kapitel. 
Dessa är fulla av beskrivningar av hur lärjungar-
na förföljs, fängslas och hånas. Och det är just så 
som Cecilie beskriver situationen för de kristna i 
Centralasien och Kaukasus. Förtryck, fångenskap, 
utsatthet och till och med tortyr. 

– Man förlorar sitt jobb, man hamnar utanför 
samhället och kan till och med bli utstött från sin 
familj. De som evangeliserar eller samlas för guds-
tjänst riskerar ständigt förhör eller att bli fängsla-
de, berättar hon.  

Equmeniakyrkans arbete i de här områdena fo-
kuserar på två av de fem mål som finns för det na-
tionella arbetet – att nå de onådda och att sprida 
kunskap om mänskliga rättigheter.

– De här länderna är ju stater som har skrivit på 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, 
men det är inget som människor riktigt känner till. 
Så vi utbildar dem om deras rättigheter. De ska veta 
vad deras land har sagt ja till. 

MÄNNISKORNA ÄR tacksamma för den undervisning-
en, berättar Cecilie, men det är inte så lätt ändå att 
säga emot och hävda sin rätt om det står poliser 
med kalasjnikovs utanför gudstjänstlokalen. För så 
hotfull kan situationen bli ibland.

Därför sker detta arbete i yttersta hemlighet. Det 
är anledningen till att vi inte nämner några namn i 
den här artikeln, inte visar några människor frami-
från på bild eller ens säger vilka länder det handlar 
om. På sina resor vet Cecilie sällan exakt vad det är 
hon ska göra eller vem hon ska träffa. Måste man 
skicka mejl talar man helst i koder för att inte nå-
gon ska råka illa ut. 

– På senaste resan stod det bara att vi skulle träffa 
”familjen till den äldre brodern” ena söndagen och 
den andra söndagen att vi skulle möta ”familjen till 
vår gode vän”. Jag kunde förstå att det var två olika 
församlingar, men alla möten vi hade däremellan 
fanns det inget nedskrivet om.

TROTS HOTEN finns det ingenting som kan stoppa 
dessa människor från att tala om Jesus.

– De har upplevt befrielse, och de har haft en 
verklig upplevelse. De kan helt enkelt inte låta bli 
att prata om detta, för det är så stort.

Cecilie betonar att det för dessa personer inte 
handlar om att söka sig till kristendomen för att 
finna en väg ut ur en hopplös situation. Tvärtom.

– Det här är inte egentligen några fattiga länder. 
Det är relativt fria och välmående stater. Förtrycket 

RISKERAR DU ATT
BLIR DU KRISTEN

En registrerad 
kyrka får 
samlas och ha 
gudstjänst, 
men vägen 
dit är lång 
och krånglig. 
Lagarna sägs 
finnas för 
att skydda 
mot religiös 
extremism.

De riskerar att bli av med sina jobb, bli mobbade i skolan,  
utstötta från samhället och att familjen fryser ut dem.  
Bibelläsning och gudstjänster är strängt reglerat, och deras  
rättigheter kränks varje dag. Ändå kan inget stoppa de kristna  
i Centralasien och Kaukasus att fortsätta berätta om Jesus.
TEXT: SARA GRANT

FÖRLORA ALLT
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kommer när man väljer kristendomen. Man väljer 
inte att bli kristen för att komma från ett dåligt liv, 
utan man levde ganska bra tills man blev kristen. 

Men när man blivit kristen finns en verklig risk 
att förlora allt: jobb, inkomst, kontakten med gam-
la vänner och familj. Även om lagarna är mindre 
strikta i vissa länder, och polisen inte har lika 
mycket makt överallt, finns ett socialt tryck. Gran-
nar, familjemedlemmar, arbetsgivare och barnens 
lärare på skolan, alla kan bidra till att stöta ut den 
som valt kristendomen. En grannskapsansvarig 
i varje område håller social koll, och är den som 
avgör om kristna ska få samlas i lokaler i området 
eller inte.

STATERNA ÄR sekulariserade diktaturer och sam-
hällena är konservativa. Det kan vara svårt att till 
exempel få någon högre statlig tjänst om man inte 
hör till den inriktning av islam som är traditionell 
i landet. Lagarna kring religiösa minoritetsgrupper 
finns för att skydda landet och befolkningen mot 
extremism, hävdar man från officiellt håll. Det är 
tekniskt sett inte förbjudet att tillhöra en kyrka, 
men systemet för att få en kyrka godkänd och re-
gistrerad är ofta ett moment 22.

– Man måste exempelvis ha 100 vuxna medlem-
mar. Men hur ska man få 100 medlemmar om det 
är olagligt att mötas utan registrering?

I Centralasien och Kaukasus blir de kristna sta-
digt fler, men evangeliserandet sker ofta person 
och ett hjärta i taget. Och det är enskilda evange-
lister, som aldrig slutar prata med människor, som 
gör jobbet. 

Än en gång citerar Cecilie ur Apostlagärningarna.
– ”Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” 

Det är så det är för dem. De känner att de måste 
lyda Gud mer än människor, och de vill berätta om 
den befrielse de har upplevt.

Därför är den andra viktiga delen av Equmenia- 

Regionen är 
vacker och 
relativt välmå-
ende, men det 
religiösa livet är 
strikt reglerat.

En liten för- 
samling har 
renoverat sitt 
kyrkorum med 
hjälp av en 
medlem som 
är konstnär. 
Värre är det 
med toaletterna 
på gården, som 
endast är ett 
hål i marken.

Nedan t v: 
Utbildning 
i mänskliga 
rättigheter.

Nedan t h: 
Med bilen full 
av hjälp till 
socialt utsatta 
människor. 

Cecilie Larsen, 
samordnare för 
Euroasien på 
Equmeniakyrkans 
internationella 
avdelning.

kyrkans arbete i regionen att ge stöd till evange-
lister, som genom sina personliga kontakter med 
människor sprider budskapet om Jesus.

CECILIE BESKRIVER hur hon mer än en gång fått tän-
ka till när hon sett hur evangelister i dessa länder 
så självklart börja prata med människor om Jesus. 
Hon berättar om en evangelist, som stöttes ut av 
familjen när hon blev kristen, blev slagen av sin 
egen mamma och som inte längre får några jobb 
som ekonom, som hon är utbildad till. Ändå kan 
personen inte sluta söka upp människor och berät-
ta om evangeliet.  

 – ”Jag ber varje dag att Gud ska visa mig vem jag 
ska prata med”, sa hon. Det var en tankeställare 
för mig. Det enda jag behöver riskera är min egen 
skamkänsla, att andra ska tycka att jag är konstig. 
Men de här människorna riskerar allt, och de kan 
ändå inte vara tysta.

Man skickar också i sin tur missionärer till andra 
länder i dessa områden, där det är ännu farligare 
att predika och sprida evangeliet.

– De gör det i full vetskap om att om de åker fast, 
kommer inte någon från deras hemländer komma 
till undsättning eller ens avslöja att de visste något. 
Det skulle riskera all framtida mission.

FÖRUTOM ATT utbilda i mänskliga rättigheter och 
att ge stöd till enskilda evangelister, finns det kon-
kreta projekt som alltid behöver ekonomiska bi-
drag. Dels handlar det om biblar. En bibel är dyr, 
och omges av strikta regler.

– Man får inte ge en bibel i gåva, utan den måste 
köpas. Och det får bara vara hela biblar, inte bara 
Nya testamentet. Och ingen får äga mer än en bi-
bel.

Priset är omkring hundra kronor. Det är en sjät-
tedel av en månadslön – motsvarande flera tusen 
kronor för oss, med andra ord. För någon som re-

REPORTAGE CENTRALASIEN

dan förlorat sitt jobb på grund av sin tro kan den 
utgiften vara oöverstiglig. Equmeniakyrkan kan 
hjälpa till att köpa loss de – ganska få – biblar som 
finns, och sälja dem billigt till församlingarna i om-
rådet, så att de i sin tur kan sälja dem vidare billigt.

De kristna gör också olika sociala insatser, bland 
annat genom sjukvård och matutdelning. 

– De tar en stor risk, för det är förbjudet för re-
ligiösa organisationer att bedriva icke-religiöst ar-
bete. Men de gör det för att de bryr sig om sina 
medmänniskor. Jag mötte ungdomar som arbetade 
med att dela ut mat, och de tvekade aldrig att ägna 
sin fritid åt det.

DE SOCIALA insatserna var från början för andra 
kristna, men när man såg behoven började man 
expandera verksamheten. Cecilie har bland annat 
varit med till ett mentalsjukhus som man hjälper 
med mat, mediciner och kläder. Annars skulle pa-
tienterna gå helt utan.

– Första gången evangelisten åkte dit med kläder, 
var allt borta nästa gång. Personalen hade stulit 
dem. De fick nya kläder, men de försvann också. 
Till slut kom man på att om man rev sönder klä-
derna och lappade dem innan man gav bort dem, 
fick patienterna behålla dem. Då ville inte någon 
stjäla dem.

Det finns en tredje sak som vänförsamlingar i ut-
landet kan hjälpa till med. Ekonomiska medel för 
att betala böter. För faktum är att evangelister, pas-
torer och församlingsmedlemmar hamnar i fängel-
se och får böter för sin verksamhet. Gång på gång.

– En sak de ber mycket över är hälsan hos pas-
torerna. De är så mycket i fängelse och det sliter 
på dem.

DET FINNS ändå ljus i situationen. De kristnas oför-
tröttliga sociala arbete gör intryck. Vissa grann-
skapsansvariga inser att de är en tillgång, och 
kan se mellan fingrarna på ”olaglig” religiös verk-
samhet. Och det är också vad de kristna här ber 
om. Inte om att förtrycket ska försvinna, utan om 
mjuka hjärtan hos de som har inflytande över de-
ras vardag och att de unga ska vara smarta när de 
evangeliserar.

Cecilie tror att vi i Sverige har oerhört mycket att 
lära av våra systrar och bröder i Centralasien och 
Kaukasus.

– Det står också i Apostlagärningarn, ”Se hur 
de hotar oss, ge oss frimodighet att förkunna ditt 
ord”. Den inställningen har också människorna 
här. De ber inte om att förföljelserna ska upphöra, 
utan att de ska orka fortsätta. Det är så väldigt in-
spirerande.

Utgör ett av 
de områden 
i världen där 
den kristna 
kyrkan är  
som svagast.
En stor del 
av länderna 
har muslimsk 
majoritet, men 
i praktiken 
saknas religi-
onsfrihet. 
Alla religiösa 
grupper är 
hotade om 
de vill leva 
ut sin tro på 
något annat 
sätt än det 
som regimen 
godkänner. 

Centralasien 
/Kaukasus
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UTBLICK KONGO

DE FÖRSTA svenska missionärer-
na från Missionskyrkan kom till 
dagens Kongo Kinshasa redan år 
1882. I dagens Kongo Brazzaville 
öppnades den första missions-
stationen år 1909. Arbetet med 
hälso- och sjukvård har varit en 
självskriven del ända från bör-
jan, och numera utförs det mesta 
i samarbete med de lokala syster-
kyrkorna. 

Fokus ligger på mödra- och 
barnhälsovård, men också på 
att förse så många hälsocenter 
som möjligt med solpaneler för 
en säkrare tillgång på el. Andra 
viktiga områden är vaccinering, 
utbildning av personal och inköp 
av utrustning.

I Kongo Kinshasa finns i dag 

”MISSIONEN GÖR VI 
ALLA TILLSAMMANS”

”För att 
Kongo 
ska ut-
vecklas 
behövs 
goda  
ledare.”

Equmeniakyrkans missionärer 
David och Jesica Eriksson med 
familj. David är rådgivare för fle-
ra olika delar av systersamfundet 
CEBU (Communauté des Eglises 
Baptistes Unies), där han bland 
annat stöttar olika utveckllings-
projekt och fattigdomsbekämp-
ning. Jesica är rådgivare för kvin-
nodepartementet i CEBU, men 
fortbildar också evangelister och 
pastorer och stöttar församlingar. 

Vad för slags insatser behövs 
mest i Kongo?

– För att Kongo ska utvecklas 
behövs goda ledare. De ansvariga 
i landet gör på det stora hela ett 
undermåligt arbete och landet 
genomsyras av korruption på i 

princip alla nivåer. I detta land 
där staten oftast inte alls gör det 
som de ska, blir kyrkan mycket 
viktig som fungerande struktur 
som ändå ser till att mycket trots 
allt fungerar bättre än det skulle 
gjort annars, berättar David.

DET STÖRSTA problemet är den 
enorma fattigdomen, säger han. 
Människor behöver hjälp att hit-
ta jobb och försörjning. Sjukvår-
den har stora brister och infra-
strukturen är obefintlig. 

– Inom kyrkans liv är det ock-
så viktigt att fortbilda och stöd-
ja pastorer och evangelister. Det 
finns även en relativt stor befolk-
ning i regnskogen som inte ännu 
nåtts ordentligt av evangelium.

Hur hjälper det att Equmenia-
kyrkan sänder missionärer?

– När man är på plats kan man 
få en djupare kunskap och förstå-
else för förhållanden på plats och 
hur man kan stödja systersam-

stöd till hälsovården och stöd till 
skolavgifter så de familjer som 
inte har råd kan skicka barnen 
till skolan. 

MEN DET finns fler sätt att hjälpa 
till än att ge pengar till de olika 
projekten, säger David.

– Är man intresserad och kun-
nig inom hälsovård kan man till 
exempel bidra genom att sprida 
information, inspirera och ge 
viktig och god input till arbetet 
på plats. Man kan även bidra 
genom att tillverka förbandslin-
ne och annat viktigt som sedan 
skickas till Kongo. 

– Egentligen kan var och en 
bidra med kunnande, intresse 
och det man brinner för. Till ex-
empel så skulle någon som är in-
tresserad av motorcyklar kunna 
reparera en gammal motorcykel 
och skicka den till Kongo, så dok-
torer enklare kan ta sig till vård- 
inrättningar. 

– Slutligen är det mycket vik-

tigt att be för arbetet i Kongo 
Kinshasa, då denna bön sedan 
bär hela arbetet som sådant!

 
Hur kan det internationella  
arbetet berika kyrkan hemma  
i Sverige?

– Vi tror att Gud välsignar när 
församlingar och kyrkor i Sveri-
ge engagerar sig för missionen. 
Missionen är ju uppmaningen 
att sprida evangelium över hela 
vår jord och Gud välsignar de 
som lyder denna uppmaning. 

– Vi i Sverige och våra bröder 
och systrar över hela vår jord 
kan också berika varandra och ge 
perspektiv och inspiration som 
vi inte skulle få annars. Tillsam-
mans är vi starka. Det är medlem-
marna, de lokala församlingarna 
och Equmeniakyrkans ledning 
som gör missionen tillsammans. 
Det är mycket viktigt att ta med 
sig. Missionen görs inte på kans-
liet i Stockholm utan detta gör vi 
allihopa tillsammans!

funden här. Det är också viktigt 
med fortbildning av pastorer och 
evangelister och här kan missio-
närerna ge dem nycklar till deras 
arbete som de inte skulle få an-
nars. 

MISSIONÄRERNA KAN berika sam-
funden i Kongo med perspektiv 
och insikter som de annars an-
tagligen inte skulle få ta del av, 
men på samma sätt kan Equme-
niakyrkan berikas av vännerna i 
Kongo, menar David. 

Dessutom är nätverkande mel-
lan samfunden och givarorga-
nisationer nödvändigt för att 
viktiga projekt på plats ska få fi-
nansiering. Där kan missionärer-
na hjälpa till att knyta kontakter.

 
Hur kan enskilda och försam-
lingar hjälpa det internationel-
la arbetet?

– Det finns många viktiga pro-
jekt som räddar och förändrar liv 
i Kinshasa, genom bland annat 

På IME-sjukhuset i Kimpese 
i Kongo Kishasa får barnen 
rätt vård.

Familjen Eriksson är missio-
närer och har knutit värdeful-
la lokala kontakter med både 
barn och vuxna.
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Säker sjukvård, tillgång till skolgång och stöd till lokala kyrkor 
i ett land där inte mycket fungerar som det ska. Equmeniakyr-
kans arbete i Kongo Kinshasa och Kongo Brazzaville har en  
lång historia, och det är minst lika viktigt nu som då.

HÖR AV ER...
till familjen 
Eriksson eller 
samordnar-
na för Kongo 
Kinshasa om 
du vill göra 
en insats för 
missionen i 
Kongo. 
Du behövs 
för arbe-
tet i Kongo 
Kinshasa. Din 
insats räddar 
och föränd-
rar liv!
KONTAKT:
jesica.eriks-
son@equme-
niakyrkan.se
david.eriks-
son@equme-
niakyrkan.se

Med missionsflyget MAF når  
vaccin ut till många i provinsen  
Mai Ndombe, där Equmeniakyrkan 
har ett stort projekt. 
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UTBLICK GRÖN KYRKA

– VI GÖR JU egentligen redan allt det 
här. Det är inget nytt för oss att vi äls-
kar skapelsen, och man behöver inte 
bläddra långt i Bibeln för att läsa om 
vårt förvaltaransvar. 

Henric Götefelt jobbar sedan tio må-
nader med Grön kyrka, ett nätverk för 
församlingar som vill ägna sig lite sär-
skilt åt klimat- och miljöfrågor. Det är 
ett projekt på tre år, men Equmenia-
kyrkan har alltid värnat om natur och 
miljö.

– Det är inte en särfråga, utan frågor-
na om klimatet finns redan i allt vi gör.

När klimatfastan lanserades i vå-
ras var det en del som blev upprörda 
över delarna som handlade om att äta 
vegetariskt. Det är inte självklart att 
en vegetarisk kost löser några 
problem, menade många.

– Jag kan förstå reak-
tionerna. Det blir lätt 
att vissa känner sig 
utpekade, och samti-
digt finns det ju inte 
några som lever så nära 

FINNS DET 
VÄLFUNGERANDE 
EKOSYSTEM  
I GUDS RIKE?

”Och så finns det ett 
positivt, konstruktivt 
hopp – vetskapen om 
att vi kan göra något 
annorlunda. Bara det 
att vi ska gestalta Guds 
rike, och visa på hur det 
ska vara.”

HENRIC GÖTEFELT

skapelsen som de som brukar jorden. 
Men en stark reaktion behöver inte 
vara något dåligt. 

Henric är inte rädd för debatt, utan 
tror snarare att det kan vara bra med 
olika ståndpunkter. 

– Jag tycker inte det är så läskigt att 
inte vara överens. Tvärtom tycker jag 
att vi snabbare kommer till de stora 
frågorna då. Vi måste snabbare hitta 
fram till det som spelar roll. 

DET FINNS fler aspekter än ren miljö- 
påverkan. Kärleken till medmännisk-
orna till exempel. 

– Konsekvenserna av klimatför-
ändringarna drabbar inte Sverige 
hårdast. Vi är förskonade från natur-

katastrofer så här långt, men 
det finns klimatflyktingar 

som flyr undan torka och 
översvämningar. Och där 
kan vi enas. Vi kan vara 
eniga om att vi i kyrkan 
hjälper de som har det 
sämre.

Det händer att församlingar hör av 
sig och vill ha en lista – vad är vikti-
gast, ekologiskt eller närproducerat? 
Vegetariskt eller KRAV-märkt? 

– Men jag tror att vi måste låta det 
vara mer komplext. Det här handlar 
inte om individuella val, utan om att 
förändra normer.

Samtidigt spelar de enskilda valen 
roll. Det finns en fara i att avfärda all 
oro med att ”så här har vi alltid gjort 
och det har gått bra”. 

– Vi har ju ett globalt kvitto nu på 
att det inte har gått så bra, och det är 
omvälvande och omskakande att inse 
det. Men jag tror att kyrkans roll i det 
är att vara den öppna platsen dit man 
får komma med sin oro.

DET FINNS inga särskilda villkor för att 
gå med i nätverket Grön kyrka, inga 
certifieringar eller kravlistor. Det som 
krävs är en vilja att göra något, och 
Henric tror att kyrkans vana att sam-
las och prata om stora frågor är en ut-
märkt grogrund.

Kyrkan har en unik position och 
kliva utanför det politiska, genom att 
man har ett annat mandat och inte 
behöver luta sig mot enbart forskning.

– Världen är brusten, och kyrkan har 
mandat att sprida en alternativ bild. 

Men det är inte ett hopp som lugnar 

till passivitet, utan snarare ett som ma-
nar till handling, tror Henric.

– Det finns ett slags hopp där man 
avfärdar oron, och säger att de här frå-
gorna inte är så viktiga. Ett slags nega-
tivt hopp. Och så finns det ett positivt, 
konstruktivt hopp – vetskapen om att 
vi kan göra något annorlunda. Bara det 
att vi ska gestalta Guds rike, och visa 
på hur det ska vara. Skövlar man skog i 
Guds rike? Finns det ett välfungerande 
ekosystem i Guds rike? 

I DRYGT två år till ska Henric Götefelt 
jobba med Grön kyrka. Han hoppas se 
hur fler församlingar går med i nätver-
ket, och att han kan vara den motor 
som får det att börja hända. Nästa steg 
blir att utbilda inspiratörer, som i sin 
tur ska starta lokala dialoger.

– Suget finns där, jag behöver verk-
ligen inte jobba på människors enga-
gemang. Men Grön kyrka ger en form, 
ramar och möjligheter att kanalisera 
arbetet.

SARA GRANT

Vill din församling 
också vara med?  

LÄS MER PÅ: 
www.gronkyrka.se

– Kan vi föra 
samtal har 
vi kommit 
långt. 

Ett så 
viktig fråga 
som klima-
tet kan också 
ge nytt liv till 
en tynande 
församling 
eller hel ort.  

– På mindre orter når staten ofta inte 
ut. Men kyrkan finns där, och vi har 
fantastiska förutsättningar att få spela 
en viktig roll och visa att vi älskar vårt 
närområde. Vi blir svåra att avfärda, 
det spelar roll när kyrkan säger något. 

MEN SKA kyrkan ge sig in i en så poli-
tiskt laddad fråga som klimatet? Hen-
ric tycker det är ett självklart ansvar: 

– Testa att vända på frågan – om så 
många miljoner har ångest för klima-
tet, ska då inte vi som kyrka vara där 
för dem?

ILLUSTRATION: GETTY IMAGES

Ingen kan ducka för klimatfrågorna, oavsett var man  
ställer sig i frågan. I nätverket Grön kyrka samlas  
församlingar som känner lite extra för ämnet.  
Henric Götefelt tror det kan bli en plats där  
fler inser hur viktig kyrkan är i frågan.
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VI HADE återträff med kompisarna från ung-
domskören Motströms, som hade sina glansda-
gar under mitten av 80-talet. Vi själva såg på 
varandra som de ungdomar vi var då, för drygt 
30 år sedan. Vad gudstjänstbesökarna såg var 
ett gäng medelålders kvinnor och män med 
början till gråa hårstrån eller kala hjässor, som 
med läsglasögonen på nästippen sjöng datera-
de sånger. 

Det är ändå förunderligt med musiken. Det 
behövdes bara ett intro så kom vers 1, refräng 
och till och med vers 2 magiskt av sig själv. Tex-
ten, melodin, känslan och minnena hade legat 
sparade i en avlägsen del av hjärnan alla år, 
redo att komma fram när rätt intro spelades.   

För att sjunga behövs luft. Andningen är själ-
va motorn för att sätta fart på stämbanden som 
alstrar tonerna. Alla som tagit sånglektioner 
vet att luftflödet är viktigt att få ordning på, 
annars fungerar inte resten av tonbildningen. 
Andas, andan, Guds Ande – steget är inte långt. 
Det kanske rentav är samma sak på sätt och 
vis. 

SÅ HÄR i juletid är det många sånger som är 
omistliga för mig. Det blir inte jul på riktigt om 
jag inte får sjunga Nu tändas tusen juleljus, Stilla 
natt och ett antal ytterligare sånger.  Melodier-
na och texterna ligger där och väntar, laddade 
med minnen och känslor. Jag får njuta av vack-
ra tonslingor och välformulerade texter som 
jag ibland hittar nya vinklingar i, trots att jag 
sjungit dem så många gånger. 

Första advent togs Equmeniakyrkans nya 
kyrkohandbok i bruk, både som tryckt bok och 
på gudstjänstwebben gudstjänst.se. Vår hand-
bokskommitté har hela vägen önskat, påtalat 
och understrukit att musik och, som vi kallar 
det i Equmeniakyrkan, kreativa uttryck ska 
vara bärande i våra gudstjänster. Det kan vara 
en dansad bön, en sjungen välsignelse, en bild 
som bekännelse. 

Det finns många sätt att uttrycka sig och ta 
till sig på. Vi är alla olika och har olika behov 
och preferenser. Därför vill vi samla in fler bil-

der, sånger, dikter, danser och texter, så att vi 
tillsammans bygger upp en stor repertoar att 
välja bland och inspireras av i materialbanken 
på gudstjänstwebben. Det som fungerar bra i 
din gudstjänst kan också vara till glädje i en an-
nan församling. Dela med dig!

TILLSAMMANS FÅR vi utvidga vår repertoar av 
musik och kreativa uttryck, både i juletid och 
annars. Så sparas det som betyder något extra 
i en vindling i hjärnan. Det kommer tillbaka, 
vi minns, upplever och förstår lite till av julens 
märkliga och mäktiga budskap, att Gud blev 
människa och kom till oss. 

Julens mäktiga  
budskap får liv

”Melodierna 
och texterna 
ligger där 
och väntar, 
laddade med 
minnen och 
känslor.”

Hela världen finns här 
hemma, men samtidigt 
behövs det internationella 
arbetet. En liten svensk 
församling kan få nytt 
självförtroende när man 
verkligen inser att man är 
en oumbärlig del av den 
världsvida kyrkan. 

Den kristna kyrkan är en förunderlig 
gemenskap. Här möts människor av de 
mest skilda slag. Unga, gamla, rika, fat-
tiga – men också människor från alla 
möjliga länder och folkgrupper. 

Det är inom ramen för den gemen-
skapen som jag har suttit och druckit 
te med en familj i slummen i en indisk 
storstad, promenerat mellan djungel-
byar i Thailand, varit med på bibelstu-
dium i Kongo, mött barn och föräldrar 
i en skola på landsbygden i Ecuador, 
förberett gudstjänst med människor på 
Sibiriens tundra och mött människor 
till bön och lovsång i hemlighet av 
rädsla för myndigheterna. 

Det har kunnat ske för att vi tillhör 
samma stora gemenskap, samma Guds 
familj. Jag har upplevt att den gemen-
skapen sträcker sig över politiska, etni- 

ska och ekonomiska gränser. Guds 
kyrka är en i sanning internationell 
och global rörelse. Just detta, att vi hör 
ihop och är en enda kyrka, betyder 
så oerhört mycket i dagens splittrade 
värld. När man möts över gränserna är 
kyrkan som bäst, en försmak av Guds 
rike där alla stammar och tungor för-
enas i lovsång till Gud.

REDAN TIDIGT i kyrkans historia knöt 
man kontakter över alla gränser. 
Apostlagärningarna är full av detta. 
Filippos döper en man från Etiopien. 
Lärjungarna beger sig till olika platser 
utanför Israel. Snart finns det en för-
samling i Antiokia, som sedan sänder 
ut Paulus och Barnabas på missionsre-
sa. För att arbetet var slutfört hemma? 
Inte alls! Det behövdes arbetare i Jeru-
salem fortfarande, likaså i Antiokia. På 
samma sätt tänkte Paulus fortsätta sitt 
missionsarbete i Asien (dagens Turki-
et), men vi läser att Anden inte tillät 
honom det utan kallade honom till Ma-
kedonien. 

Så är det också i dag. Mycket finns 
att göra hemma. Hela världen finns 
här hemma i vårt kosmopolitiska land 
– liksom i Jerusalem på den tiden. Men 
vi kallas också ”till jordens yttersta 
gräns”. Fortfarande för att kyrkan ska 
vara en global rörelse, där de olika de-

larna ska stärka och hjälpa varandra.
Jag tror att dessa möten är viktiga 

för varje församling. Därför önskar jag 
så innerligt att varje församling kan 
och vågar engagera sig i internationell 
mission. Genom att ha en särskild kon-
takt med en av våra missionärer, följa 
ett visst projekt, skaffa sig en vänför-
samling. Men också genom att kom-
ma till internationella temadagar och 
gudstjänster när vi har besök från an-
dra länder. Eller genom att hjälpa sina 
ungdomar att åka ut i de olika program 
som finns. 

JA, JAG går så långt att säga att jag 
tror detta engagemang i längden är 
en överlevnadsfråga för oss. Man kan 
inte skära loss en del av helheten. Då 
tappar man det gemensamma livet. Å 
andra sidan har jag sett hur en mycket 
liten församling kan leva upp kring ett 
internationellt engagemang och hur 
det skapar självförtroende 
och framtidstro! 

Vi har ett gemensamt 
uppdrag att vara en 
del av Guds mission. 
Hemma – och till jor-
dens yttersta gräns!

INBLICK MISSION

LENA WOHLFEIL
SAMORDNARE FÖR MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK

GEMENSKAP  
MED VÄRLDEN  
GER NYTT LIV
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OM DU HAR material att dela med dig av till materialbanken på  
gudstjänst.se, hör av dig till gudstjanst@equmeniakyrkan.se

GERARD WILLEMSEN 
CHEF, INTERNATIONELLA 

ENHETEN



1 dec–31 jan  
Internationella insamlingen

24 dec  
Julafton

20 januari  
Martin Luther King-priset  
delas ut, Norrmalmskyrkan  
i Stockholm 

10 mars  
Bön- och insamlingsdag  
för pastors- och diakon- 
utbildningen 

14-15 mars  
Musikkonferensen, Linköping 

26 april  
Insamlingsdag för det  
nationella arbetet 

21–23 maj  
Kyrkokonferensen, Malmö 

4–12 juli  
Hönökonferensen 

15–18 augusti  
Hemavanmötet

ÅR 1928 firade Missionsförbundet sitt 
50-årsjubileum sedan grundandet 
1878. Det firades storslaget och på 
flera platser i huvudstaden. Festligheter 
ägde rum på Skansen, i Stockholms 

stadshus och – som vi ser på bild-
en – med en enorm körkonsert på ett 
fullsatt Stockholm stadion. Inför jubileet 
påbörjades arbetet med att samla 
in muntliga uppgifter från gången 

tid från äldre medlemmar, och även 
be församlingar om jubileumsskrifter. 
Detta arbete lade grunden till Svenska 
missionskyrkans arkiv, som numera 
finns hos Riksarkivet.

Ur bildarkiven

TILLBAKABLICK 

Hela kalendern 

hittar du på  

equmeniakyrkan.se/

kalender


