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FREDAG 13 NOVEMBER
Vi startar kl 18.00 med fika, mingel och musik 
Kvällens gästtalare: 

Leva mångfald 
Leva mångfald  är en mötesplats där vi får dela erfarenheter och öka vår 
kunskap om mångkulturella och interreligiösa möten. Tillsammans få fundera 
över frågor som församlingsidentitet, vem är kyrkan till för och hur vi bygger 
en inkluderande och öppen kyrka för alla. 

Leva mångfald är en nationell mötesplats som arrangeras av Equmeniakyrkan 
i samverkan med Region Väst och Studieförbundet Bilda. Välkomna från olika 
delar av landet! Kom gärna flera från varje församling! 

En kyrka och församling i mångfald. Hur bygger vi en  
inkluderande och öppen gemenskap för alla? 
Emil Mattson, direktor, Räddningsmissionen i Göteborg. Sång 
och musik tillsammans med Jan Mattson och Andreas Andersson, 
musiker från Bergsjöns församling. Kvällen avslutas med en 
andakt.

Storseminarier med: 

- Gränsöverskridande församling och samhälle.  
Anders Jonåker, Församlingsutvecklare i Region Stockholm. 

- Tillsammans eller var för sig? Multietniska församlingar, 
är det möjligt, i så fall hur?
Carin Hemmati, pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan, 
Hallunda.

- Den framtida migrationspolitiken och andra aktuella 
frågor inom migration.
Anna Lindblad, Chefsjurist, Asylrättscentrum.

LÖRDAG 14 NOVEMBER



Valbara Workshops lördag EM:

• Sjung Språket  –  Integration och språkinlärning genom sång.  
Jan Mattson och Andreas Andersson, Musiker från Bergsjöns  
församling. 

• Arbete för och med persisktalande både i Sverige och interna-
tionellt. Ahmad och Sara Sarhangi, ledare Räddningsklippan, 
församlingsplantering, och Ctefan Brochman pastor och förestån-
dare i Redbergskyrkan.

• Scouting i mångkulturell miljö. Scoutprojekt i Lövgärdet, Angered 
Julia Sjöström och Malin Pettersson, scoutprojektledare i Lövgärdet.

• ”Pröva på – konflikthantering i församlingen”. Kristna Freds verktyg 
för att hantera konflikter som kan uppstå.  
Sandra Eriksson, Kristna freds och Henric Götefelt, Equmeniakyrkan

• Religionsfrihet och möten med människor av annan tro. Emanuel 
Furbacken, pastor och Pheabe och Isac Zekry, Missionärer i  
Sverige, från Egypten.

• Rådgivning i asyl- och migrationsfrågor. 
Anna Lindblad, Chefsjurist, Asylrättscentrum

• Hela världen i Borås. Om att arbeta ekumeniskt och långsiktigt 
med evangelium i  hjärtat. 
Rebecka Benjaminsson Larsson. Samordnare för kyrkornas  
flyktingrådgivning i Borås



Praktisk information 
Datum  
13-14 november 2020 

Tider  
Fredag 13 november. Start kl 18.00 och avslutning ca 21.00 
Lördag : 9.00-16.30 

Plats  
Redbergskyrkan, Landerigatan 9 416 70 Göteborg. 

Kostnad  
300 kr. Fika och lunch ingår i priset. Boende ordnar var  
och en själv. 

Anmälan  
Senast 2 november
https://www.bilda.nu/arr/1058440/motesplats 
-leva-mangfald-418460 

Detaljerat program kommer senare 
https://equmeniakyrkan.se/kalender/motesplats- 
leva-mangfald/ 

Kontakt för frågor och mer information
sofia.rosen@equmeniakyrkan.se
inga.johansson@equmeniakyrkan.se


