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Håll ihop jaget och laget
JAG ÄR trött på covid-19. Så klart.

Det är en hemsk pandemi. Men
den är inte över och vi lever i
coronans tid. Vår värld slits mellan två självklarheter, som två
drivkrafter eller två värdeuppsättningar: Skydda oss själva,
respektive förstå hur vi alla är
en enda mänsklighet.
Dessa två grunder i våra personligheter är lika nödvändiga;
biologiskt, etiskt och teologiskt.
Tillvaron fungerar inte om alla
bara tänker på sig själva, och
inte heller om vi inte, var och
en, gör vad vi kan för att ta
hand om varandra.
I dag är det viktigare än
någonsin att behålla båda dessa
tankar. Det gäller i världssamfundet, hos nationerna och
inom länderna. ”Älska din nästa
som dig själv”, sa Jesus, och ”Så
älskade Gud världen …”
KRISTEN TRO handlar om detta.
Vi ska leva vidöppna för världen, och vi ska ta ansvar. Eller,
mer teologiskt uttryckt: Vi ska
försöka se världen med Guds
ögon. Ingen är för betydelselös
och alla räknas in.
Den kristna församlingen är
unik. Den tillhör inte oss, utan
Gud, och den är inte till för sin
egen skull. Församlingen är du
och jag.

”Är ni döpta in i Kristus
har ni också iklätt er
Kristus.”

GAL 3:27
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Under rådande pandemikris
råds vi att hålla fysiskt avstånd
för att hindra smitta. Krisen bygger murar, men handskar och
munskydd signalerar samtidigt
solidaritet och rädsla. Ensamhet
är på en gång vår räddning och
hotar vår trygghet.
Det är komplicerat att vara
människa i dag. Kristen tro
bjuder till närhet, ja, Kristus
knackar på vår dörr. Och nu
behöver vi vara kreativa: Visa
närhet, på avstånd. Ge en kram,
utan att snudda. Beröra, utan
att smitta. Avhålla oss från våra
vanor, utan att förlora vår själ.
Tänka på andra (som är mer
utsatta), men inte sluta leva och
hoppas. Se om vårt hus, utan att
stänga dörren för världen.
DETTA ÄR evangeliet i grunden:

Hålla ihop jaget och laget. ”Bli
kvar i mig, så blir jag kvar i er”,
sa Jesus. ”I Kristus”, skrev Paulus. Ingen annan smitta än kärlekens smittsamhet är i spel här,
”vi ikläder oss Kristus”, och just
då är vi redo att gå ut med oss
själva och mer och mer bli de vi
är tänkta att vara, och bli. Coronan – trots den pandemi den
är – lär oss vad det är att vara
människor: Alla är våra grannar.
Det är tillsammans vi kan bli
räddade. Vi ställer upp för dem
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”Nu behöver vi
vara kreativa: Visa
närhet,
på avstånd. Ge
en kram,
utan att
snudda.
Beröra,
utan att
smitta.
Avhålla
oss från
våra vanor, utan
att förlora
vår själ.”

som drabbas. Vi tar vårt ansvar,
och med de begränsningar som
råder hittar vi smarta sätt att
finnas till för varandra.
LYSSNA INTE på de politiker som

säger att vi ska göra vårt land
”great again” eller de som säger
”bevara Sverige svenskt” eller de
som menar att höga murar skyddar oss. De har inte förstått vad
evangelium är. Alls.
Vi finns till för varandra. Vi
är varandras förutsättning för
överlevnad. Min överlevnad är
förbunden med din. Vi hänger
alla ihop. Hela världen. Tillsammans.
LASSE SVENSSON,
KYRKOLEDARE

Detta nummer av Equmen
görs i samarbete med Diakonia
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POJKEN
BAKOM
BÖSSAN
VARJE TID har sina uttryckssätt.
Det är lätt att döma i efterhand, och reagera med förfäran
på hur man skildrade de som
tog emot den hjälp som samlades in i församlingarna runt
om i Sverige.
Men kanske måste vi försöka se med dåtidens ögon.
Insamlingsbössans pojke blev
en påtaglig påminnelse om att
det fanns en verklig människa i
mottagaränden.
Gamla församlingsmedlemmar vittnar om att de
kringresande missionärernas
berättelser, bilderna och insamlingsbössorna var det som
väckte en dröm i dem. För en
del räckte drömmen hela vägen
ut i världen till ett liv som
missionär, för andra blev bilden
av barnet som tar emot gåvan
startskottet för ett livslångt
engagemang i församlingens
internationella arbete.
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Ordinationsgudstjänst
livesänds i september
EN AV årets stora högtider i kyrkan

kyrkokonferensen är flyttad kommer
även ordinationsgudstjänsten att äga
rum den 20 september. Den kommer
livesändas så att alla som vill kan
delta, var man än befinner sig.

FOTO: SIMON JOHANSSON

är den gudstjänst då vi ordinerar
nya medarbetare till särskild tjänst.
Vanligtvis inträffar den under kyrkokonferensen på våren. Eftersom hela

Hönökonferensen
digitalt

Stora frågor på
vetekornsdagarna

TONEN
SOM HÖRS

HÖNÖKONFERENSEN KOMMER i år

I HÖST bjuder Equmeniakyrkan än

BITRÄDANDE KYRKOLEDARE

inte att hållas i tält med stora
samlingar. I stället satsar Hönö
Missionsförsamling på en digital
konferens i webb- och podformat,
samt närradio. Temat för konferensen är ”Med hela livet” och den
pågår mellan 5 och 12 juli.

en gång in till några intressanta dagar om teologi och samtidens stora
frågor. Hur kan vi förstå klimatkrisen, pandemier och infodemier ur
ett kristet perspektiv? Medverkar
gör, bland andra, Björn Wiman,
Johan von Schreeb, Sofia Camnerin
och Joel Halldorf.

Sofia Camnerin skriver teologi om och i livet i sin nya bok
När larmet tystnar hörs tonen
(Verbum).
Utifrån berättelser och erfarenheter av vänskap, föräldraskap, ledarskap och kyrka,
skriver hon livstolkande om
det stora och det lilla.
Hon visar att det går att
höra tonen av en närvaro och
att det föds en kraft i lidandet.

12
4

REGIONALA MÖTESPLATSER inför kyrkokonferensen är redan
planerade att hållas i augusti. Några är helt digitala, andra
kommer – som det ser ut just nu – att hållas på plats.
Det kan bli fler! Håll koll på equmeniakyrkan.se/motesplatserinfor-kyrkokonferensen för aktuell information och anmälan.
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REPORTAGE VÄXTPOOL

En handfull små församlingar började prata med varandra, och
plötsligt växte något stort fram. Växtpool Jämtland har kunnat
anställa tre personer och gett nytt hopp till en region som länge
kämpat i motvind. Den första dopgudstjänsten kunde hållas
redan innan projektet kickade igång på allvar.
TEXT: SARA GRANT FOTO: SIMON SJÖRÉN

NÅGOT
FANTASTISKT

VÄXTE
FRAM
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Genom Växtpool Norrbotten har två församlingar,
Boden och Harad, gått samman för att anställa diakonen Åsa Öqvist som föreståndare (läs mer om det
på nästa sida). I Region Mitt finns Växtpool Jämtland, men där har arbetet sett något annorlunda
ut – en hel grupp församlingar har gjort gemensam
sak.
Sara Löfstedt är regional församlingsutvecklare i
Region Mitt och har följt processen hela vägen.
– I praktiken tycker jag att det har gått ganska
snabbt ändå.
Det började under våren 2018, då både Sara och
regionala kyrkoledaren P-O Byrskog var ute mycket
hos församlingar och pratade. Enligt den statistik
som sammanställde hade 60 procent av församlingarna färre än 30 medlemmar, och ganska många av
dem hade färre än tio. I Jämtland fanns en handfull församlingar och många av dem oroade sig för
framtiden.
FÖR FEM år sedan fanns knappt någon anställd i re-

gionen, men ett litet skifte ser Sara kan ha skett
när Leif Schelin började som pastor i Equmeniakyrkan Östersund.
– Han kom med sin varma, goda glöd och sådde
ett litet frö. Man hade letat så länge efter rätt person. Människor började känna att det kanske inte
var kört i alla fall.
Under 2018 träffades Sara, P-O och församlingarna i det som kallades Glöd.
– Vi satt där i en stor ring och pratade om vad vi
tänkte oss kring Jämtland. Tanken föddes att hitta
en person som kunde göra en insats och se vad som
skulle kunna göras.
Man ansökte om pionjärbidrag för att bekosta en
förstudie, och våren 2019 reste Mikael Nilsson runt
och intervjuade människor i alla de här församlingarna.
– Framför allt knöt han kontakter och byggde relationer med människor, och det blev i slutänden
en rapport med en plan för hur vi skulle kunna göra.
Under sommaren bildades en styrgrupp, med
en representant från församlingarna i Östersund,
Brunflo, Oviken, Lockåsen, Myssjö, Arvesund och
Kälom, samt från pingstförsamlingen i Höla.

I varje församling finns
eldsjälar, men för att
orka blev det nödvändigt att samarbeta.
EQUMEN # 4 2019

NÅGRA AV församlingarna samarbetade redan, i det
som kallas 321-kyrkorna efter (riksväg 321), men
nu fick samarbetet en ny form. Mycket handlar om
att använda de resurser som redan finns.
– Det finns väldigt mycket resurser, men de är
inte ekonomiska. Vissa har fullt upp att bara få sitt
missionshus att hålla ihop.
Men lösningen är sällan att slå ihop eller sälja av,
menar Sara.
– Husen är inte oviktiga. De är som små fyrar i
bygden, något som människor känner till.
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Hösten 2019 sökte man församlingsbidrag.
– Vi fick precis så mycket som vi hade bett om
och det gjorde mig förvånad. Men det kändes som
en bekräftelse, på det arbete som Mikael lagt ner
och på den bönevärme som vi gått fram till oss.
En generositet har också präglat hur församlingarna fördelat resurserna mellan sig.
– Det har handlat om vårt gemensamma bästa,
inte om vem som har mest besök eller flest medlemmar.
I APRIL kunde man anställa tre personer, Hamid

Tivpoor som evangelist på 30 procent, Christian
Lennartsson på heltid och Marta Karlsson på 70
procent.
– Hamid är i Östersund på de resterande 70
procenten, där han är viktig bland annat för den
persisktalande gruppen. Christian är en extremt
utåtriktad virvelvind till pastor som kommer ha
fokus på ungdomarna. Marta kommer inlednings
vara föräldraledig, men hon brinner verkligen för
den lilla församlingen.
En väldigt konkret uppmuntran för alla inblandade kom när man redan i mars kunde ha
dopgudstjänst för hela fyra personer, i
ett ovanligt välfyllt kapell i Lockåsen.
– I vanliga fall är det riktigt bra om
det kommer 15 personer. Nu var de
48, precis under gränsen för de til�låtna 50, berättar Sara.
Och församlingen fick fylla dopgraven, som knappt använts på 30
år.
– Vi satt ju verkligen inte i oktober och planerade att vi skulle ha dop-

I Lockåsen hölls
dopgudstjänst
redan i mars. Här
ser Kerstin Silfverdal, Carin Jönsson
och Kjell Jönsson
fram emot att
bygga vidare på
de gamla rötterna.

gudstjänst till våren, utan det är något som plötsligt har byggts upp till något fantastiskt. Det fanns
en plan, det blev väldigt tydligt.
Sara betonar dock att man aldrig satt något mål i
ett visst antal nya medlemmar eller liknande.
– Vårt mål har hela tiden bara varit att Guds rike
ska växa.
DET SOM vuxit fram har påverkat Sara personligen.

– Hela resan har betytt mycket för mig. Det är
väldigt spännande och vi är många som ser Guds
plan i det här. Även om vi inte alltid vet vad den
planen är.
I arbetet har man på något vis lagt vägen efterhand som man gått framåt.
– Jag tror att man kan göra det och ändå vara
målmedveten. Församlingsutveckling handlar
så mycket om att hjälpa församlingar bli uppmärksamma på allt de har. Om vi ser på vägen
mot målet på ett vidare och öppnare sätt, då blir
vi beredda att låta Guds plan ta plats.

Församlingar i norr utvecklas tillsammans
”HUR SKA vi hitta nya vägar på etablerade platser som har en trogen skara
men behöver utvecklas? Var behöver
vi gå in och satsa och hur gör vi det
bäst?”
Ungefär så gick resonemanget som
ledde till Equmeniakyrkans nya satsning Växtpool. I januari startade den
första Växpoolen.
– Ett antal församlingar i Norrbotten hade länge fört samtal med
regionen om att hitta gemensamma
lösningar, så det blev naturligt att
börja där, berättar André Jakobsson,
regional kyrkoledare i region nord.
Växtpool Norrbotten startar med

8

diakonen Åsa Öqvist som föreståndare i Bodens och Harads församlingar.
– Vi planerar att utöka med en
ungdomsledare till hösten och ska
vidga till fler församlingar, berättar
André Jakobsson.
Han beskriver församlingarna som
äldre, trogna skaror som har haft det
tungt och vill utvecklas.
– Målet är att vända utvecklingen,
ge församlingar ny kraft och nå nya
människor. Drömmen är att församlingarna ska bli självbärande.
Visionen föddes när Equmeniakyrkans nationella chef Pär Alfredsson
var på besök i Harads.

– Våra små församlingar är ofta suveräna på att nå ut i sina områden,
men de kan behöva utvecklingsstimulans och personell närvaro. Genom Växtpool kan flera församlingar
knytas ihop och ha gemensamma anställda, förklarar Pär Alfredsson.
I Norrbotten fanns det öronmärkta
pengar till satsningen och i Jämtland
sökte man församlingsbidrag. Finansiering, inriktning och uppföljning
kan se olika ut på olika platser. Regionala kyrkoledaren och församlingsutvecklaren bevakar, stöttar och får
utvärdera tillsammans med församlingarna.
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DIAKONIA GENERALSEKRETERAREN
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I huset i Grödinge är
det nära till naturen
och där får Lena
Ingerlstam göra
det hon älskar allra
mest – att bada.

”JAG KÄNNER
MYCKET HOPP!”
Hon älskar att bada och
strukturera och gudstron gör att hon vågar
och orkar mer. Lena
Ingelstam är mer än
redo för uppdraget som
Diakonias nya generalsekreterare.

människor – anställda på kansliet och i regionerna, styrelsen,
aktivister och huvudmännens
församlingsmedlemmar.
– Jag vill sätta min prägel på
Diakonia, men kommer inte sjösätta något nytt och stort på en
gång. Jag vill driva på de förändringar som redan är igång.

Fredag i april och Lena Ingelstam
är otålig. Det är nu fem månader
sedan vännen och före detta kollegan Georg Andrén, berättade
att han skulle sluta som Diakonias generalsekreterare. Hon uppmanades att söka. Om två månader tillträder hon tjänsten.
– Det känns enormt ansvarsfullt och jättekul! Jag vill bara
sätta igång, säger hon.
Hon ser fram emot att få möta

annat Diakonia, Sida och Rädda
Barnen och kampen för andra
människor började tidigt. Det
pågick alltid någon kamp för en
rättvisare värld hemma.
– Jag var pytteliten när vi demonstrerade mot kriget i Vietnam, mot apartheid i Sydafrika
och i tonåren delade jag ut flygblad mot kärnkraft med pappa.
Lena trycks inte ner av världens orättvisor.
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PÅ LENA Ingelstams CV står bland

LENA
INGELSTAM
Ålder: 55 år
Bor: Hus i
Grödinge
och lägenhet
på Kungsholmen
Familj: Maken Anders,
barnen Otis
27 år, Freja
25 år och
Theo 23 år.
Bonusbarnen
Andreas 19
år och Linus
15 år.
Fritiden: Är
mycket i skogen, vandrar
i timmar
och plockar svamp,
tränar och
älskar att
vara med
familjen.
Jobbet: Nyfiken, lyfter
fram andra
som kan
bäst, mycket
struktur och
planering.
Tycker om att
jobba hårt,
men blir sällan stressad.
Hur världen
förändras:
Genom
att jobba
tillsammans,
många tillsammans.
Löpsedel jag
vill se under
2020: Nu är
det fred! I
alla länder,
på hela
jorden.

– Ilskan ger energi att jobba på
för att förändra världen.
Blir du inte trött på kampen?
– Jag är jättetrött på orättvisorna, men jag känner väldigt
mycket hopp. Det finns så många
människor som vill och orkar
kämpa vidare med att göra världen lite bättre. Det blir en sån
kraft i det.
LENA ÄR uppvuxen i Abrahamsbergskyrkan i Bromma. Där har
hon gått i söndagsskola, tonår
och kör och engagerat sig på flera sätt i vuxen ålder.
– Engagemanget har växlat
över åren men ”Abra” har alltid
varit som ett andra hem. Det
känns så naturligt att bara landa
i gemenskapen.
– Jag liknar tron med en varm
hand som fångar upp mig när jag
faller, gör att jag landar mjukare,
lyfter mig igen och puffar mig
framåt i rätt riktning. Vilan i min
gudstro har styrkt mig och gjort
att jag orkat och vågat mer än jag
kanske annars skulle.
Lenas favoritpsalm är Christina
Lövestam och Jan Mattsons Trosbekännelse.
– ”En Gud som gråter med mig
och stannar tills gråten gått åt.”
Det är så bra. Det kan jag nästan
inte sjunga utan att gråta.
LENA BERÄTTAR att jobb-Lena och
privat-Lena är exakt samma person. Hon har nära till skratt och
gråt och älskar att planera och
styra upp. Hon varierar mellan att
bo i lägenheten i stan med yngsta
sonen och i huset i Grödinge med
sin man. I Grödinge finns älgar,
vildsvin och till och med sälar och
där får hon göra det hon älskar
allra mest. Att bada.
– Jag badar varje dag nästan
året runt. Det är nog en familjegrej, nedärvt genom generationer. Var jag än är i världen spanar jag alltid efter någonstans att
kliva i.
ANNASARA GOTTING
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När coronaviruset
tvingade människor
i karantän försvann
också möjligheten att
försörja sig. Tack vare
att Diakonia redan
var på plats kunde
hjälpen nå ut snabbt.

Poliser använder mindre våld och ungdomar delar ut mat
till fattiga kvinnor. Nu kan de som tidigare fått stöd genom
Diakonias långsiktiga arbete hjälpa andra i akutinsatser.

MÄNNISKOR FÖRÄNDRAR
VÄRLDEN I AKUT KRIS
I GUATEMALA bor Antonia Pirir

med sin man och fem barn. Hon
är orolig. I vanliga fall brukar
hennes man lämna hemmet redan vid fyra på morgonen för
att jobba och barnen brukar få
frukost i skolan. Men så kom
coronaviruset.
– Nu är skolan stängd och vi är
hemma allihop. Det är svårt för
maten räcker inte. Men vi behöver ju äta, säger hon.
I Dhaka bor Nazmul Huda.
Hans målarlön brukade försörja
hans familj, hans föräldrar och
en yngre bror. Nu är alla arbetsplatser i Bangladesh stängda på
10

grund av covid-19 och Nazmul
står utan inkomst. Hans yngsta
son är bara fyra månader och
hans fru har diabetes. De bor i
samma hus som fem andra familjer och delar på kök, toalett
och badrum.
– Vi vuxna kan klara oss utan
mat, men det kan inte barnen.
Vi befinner oss i en situation där
vi känner oss helt hjälplösa..
ATT VÄRLDEN har förändrats i
och med covid-19 är ett faktum.
Behoven är stora och många
och det är lätt att bli rädd och
nedslagen. Då är det viktigt att

”Bistånd
är inte
bara lite
fattigdomsbekämpning
eller jordbruk.”

påminnas om alla goda krafter,
allt engagemang, alla små lokala
organisationer som gör skillnad
över hela världen.
Biståndsorganisationen
Diakonia, som har Equmeniakyrkan
och Svenska Alliansmissionen
som huvudmän, samarbetar idag
med flera hundra sådana lokala
organisationer i över 25 länder.
Arbetet är långsiktigt och det kan
Diakonia ha nytta av i en akut situation som coronapandemin.
– Vi finns ju redan på plats och
har arbetat upp ett förtroende
och ett arbetssätt som vi nu kan
använda oss av. Bangladesh är ett
EQUMEN • 2020

DIAKONIA PANDEMIN

jättebra exempel på det, säger
Ida Hennerdal, ansvarig för Diakonias arbete med församlingar.
I BANGLADESH stöder Diakonia
organisationen BARCIK som jobbar långsiktigt med ungdomsgrupper. Unga från de grupperna är nu ute och informerar om
spridningen.
Att hålla avstånd i ett av världens mest tätbefolkade länder
är ingen självklarhet, men ungdomarna ritar på marken på offentliga platser för att påminna
om att hålla avstånd och berättar
om vikten av att tvätta händerna.
– Vi har också samlat in pengar
och mat från rikare människor
och delat ut till fattiga kvinnor,
berättar Anisur Rahman som deltar i insatsen.
Diakonias
samarbetsorganisationer gör akuta insatser på
många platser i världen. Bland
annat i Dhaka, där Nazmul Huda
bor, och i Guatemala där Antonia
Pirir bor. Familjerna har fått stöd
i form av matpaket med basvaror
som ris, potatis, baljväxter och
hygienartiklar. I Guatemala har
också en jourlinje öppnats dit
kvinnor kan ringa och få hjälp i
akuta situationer.
Guatemala är ett av de länder
i världen som har högst andel
mord på kvinnor och våld i hemmet var ett stort problem redan
innan karantän och isolering. Nu
är Diakonia med och stöttar de
kvinnorna.
JA, PANDEMIN skapar fattigdom
och oro världen över, och kan
också föra med sig andra hot.
Mattias Brunander, policy- och
påverkanschef på Diakonia, berättar att corona bland annat
kan användas som ursäkt för att
begränsa yttrandefriheten och
förfölja demokratiaktivister.
– Corona används till fördel för
somliga och nackdel för andra
utifrån vad som passar regimen
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DIAKONIA
● Grundades
1971 och har
i dag 282
anställda
● Hette
”Frikyrkan
hjälper fram”
till 1984
● Diakonia är
en biståndsorganisation
på kristen
grund.
Huvudmän
är Equmeniakyrkan
och Svenska
Alliansmissionen.
● Bedriver
inga egna
projekt utan
samarbetar
med över
400 lokala
organisationer i 25
länder.
● Fokus för
arbetet är
mänskliga
rättigheter,
demokrati
och jämställdhet.
● Diakonias
verksamhet
finansieras
genom gåvor
och anslag
från Sida,
EU, Svenska
Postkodlotteriet och
andra finansiärer samt
gåvor från
församlingar, second
hand-butiker
och enskilda
personer.

i till exempel Honduras. Corona
är bara ytterligare ett verktyg i
verktygslådan att försöka behålla makten, säger han.
I Kenya kan de som bryter mot
det stränga utegångsförbudet få
böter och i värsta fall fängelse.
På flera platser har polisen använt piskor, batonger, tårgas och
skarpladdade vapen för att upprätthålla förbudet.
Men på de 13 polisstationer
där Diakonia utbildat poliser i
mänskliga rättigheter finns inga
rapporter om brister. Tvärtom.
Polisstationerna har fått beröm
från människor i närområdena.
Diakonia har fortsatt att utbilda
poliser under coronapandemin
och stationerna har dessutom
fått desinfektionsmedel, handskar och masker för att minska
smittspridningen.
EN STOR del av verksamheten
Diakonia stöttar handlar just om
utbildning. När människor är
medvetna om sina rättigheter,
organiserar sig och tillsammans
ställer krav är det möjligt att
uppnå varaktiga förändringar.
Men i coronatider har vissa lokala organisationer behövt ställa
om till mer akuta humanitära
insatser. Andra jobbar med på-

verkansarbete – att få staten att
bry sig om sin befolkning och ta
smittan på allvar. Mattias Brunander ser att pandemin sätter
bistånd generellt i fokus och ger
Diakonia chans att uppmärksamma samhället på vilken nytta det
svenska biståndet gör.
– Bistånd är inte bara lite fattigdomsbekämpning eller jordbruk. Det handlar om att stärka
demokratiska institutioner. Det
är det vi gör. Koppling mellan
strategiskt bistånd och det humanitära behövs.
MATTIAS HOPPAS och tror att fler

ska inse betydelsen av det svenska
biståndet och fortsätta att stötta
det nu rådande beslutet att en
procent av Sveriges samlade inkomster ska gå till bistånd, det så
kallade enprocentsmålet. I det här
läget är det svårt för svenska politiker att hävda att den nivån ska
sänkas, anser Mattias Brunander.
– Det är svårt att driva Sverige-först-linjen när vi vet att
många fattiga länders ekonomi
kommer försämras. Det blir som
att sparka på den som ligger om
vi dessutom ska sänka procenten
i det här läget.
ANNASARA GOTTING

I Guatemala stöttar Diakonia
särskilt kvinnorna under
pandemin. De är en extra
utsatt grupp i landet.
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INSAMLING TIPS

Generositeten är det inget fel på, men det är många som konkurrerar om gåvorna. Här är tips från två insamlingsveteraner,
George Olvik och Helena Lind, hur församlingarna kan göra sig
hörda i konkurrensen från alla andra välgörenhets- och biståndsorganisationer. Konkret, känslor och kul är deras ledord.

SÅ NÅR DU GENOM
INSAMLINGSBRUSET
– Vi har Sveriges mest generösa givare, men konkurrensen är stenhård. Det
är vanligt att man har tre–fyra andra
organisationer som man också ger till.
Det är så många som ber om pengar att
det krävs mer i dag för att nå genom
bruset, säger Helena Lind, insamlingschef på Diakonia.
Diakonia har mest privatpersoner
som givare, medan Equmeniakyrkans
insamlingar ofta går genom församlingarna och deras arbete. Men grundprinciperna för en lyckad kampanj är de
samma, menar George Olvik, kommunikationschef och insamlingsansvarig.
– Vi står inför samma utmaningar,
att människor gärna ger. Men vi måste nå dem och berätta varför just vi är
viktiga.
När Helena och George ska dela med
sig av praktiska insamlingstips är de
överens om tre nyckelord.

1. Ett konkret mål
Det första tipset är att göra insamlingen och målet för den begripligt och
tydligt för dem man vill nå.
– Konkretisera så mycket som möjligt, så att medlemmarna får en bild av
vad det är de ger till. Ibland tänker vi
att medlemmarna redan vet vad som
George håller med:
– Ja, var tydlig med vilka behoven är.
Och visualisera gärna, oavsett om det
handlar om internationellt arbete eller
hyran.

2. Måste väcka känslor
Insamlingsarbetet måste också väcka
känslor.
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Helena Lind och George Olvik har jobbat med insamling länge, och kan inte nog betona vikten av det
regelbundna givandet.

– När någon skänker pengar är det
känslan som kommer först. Om man är
känslomässigt övertygad kommer man
rationalisera beslutet sedan, och därför
är det så viktigt att packa samman budskapet med känslor, säger Helena.

3. Gör det lustfyllt
Det tredje ledordet är kul.
– Det kan förstås hänga ihop med
känslor, för vi behöver göra insamlingen lustfylld. Jag vet församlingar där
exempelvis julbasaren är superviktig.
Det blir roligt att ge om det får en sådan ram, säger Helena.
Men kampanjer i all ära – det är det

regelbundna givandet som är allra viktigast, menar George:
– Ja, månadsgivandet och framför
allt kyrkoavgiften. Det är nummer ett.
De församlingar som jobbat med det
behöver inte jobba hårdare nu, men
har man slarvat med det kan det bli
svårare i coronatider.
– Det kan också bli en lättnad för den
som ger. Då behöver man inte tänka på
alla budskap man blir överöst med.
Annars välkomnar både Diakonia
och Equmeniakyrkan konkurrensen
från ”alla andra”.
– Ja, det är bara bra, det sporrar oss,
avslutar George.
SARA GRANT
EQUMEN • 2020

UTBILDNING BIBELSKOLA

De sa att det skulle vara
som ett läger, fast i ett
helt år. Det blev mer än så.
Andreas Lorentzon är 21
år, har just gått ut Bibelåret på Södra Vätterbygdens
folkhögskola och fick uppleva hur hans tro höll även
för de svårare frågorna.
Vem är du?
– Jag är från en liten by som heter
Östervallskog i västra Värmland och
har varit med i församlingen där ända
sen jag föddes. Mamma och pappa var
med, och jag gick i söndagsskolan och
var scout och blev ledare.
Hur fattade du beslutet att gå på
bibelskola?
– Jag hade hört från så många som
hade gått, att det var den mest värdefulla tiden i livet och att de var så glada
EQUMEN • 2020

att de hade gjort det. Men också flera
som sa att de var ledsna att de inte
hade gjort det. Någon sa att det var
som att vara på läger, fast i ett helt år.
Och jag älskar ju läger, så jag tänkte att
det måste jag prova.
Blev det som ett läger då?
– Ja, fast mycket större än så förstås.
Det blir ju ett helt liv när man bor tillsammans och delar allting.
Vad betydde det att komma ifrån
församlingen?
– Det har varit bra att få perspektivet
att se på saker utifrån. Jag kan se in på
församlingen och på det vi gör på ett
annat sätt. Och jag kan se vissa saker
som vi kanske inte har gjort på det
bästa sättet, men också annat som jag
verkligen uppskattar. Jag har förstått
hur mycket kyrkan har format mig.
Vad har varit bäst?
– Jag har blivit mer stärkt i den tro
jag alltid haft. Det har funnits tid att
verkligen brottas med sådant som jag
har varit rädd för att tänka djupare på.

FOTO:??????

”NU VET JAG
ATT TRON
HÅLLER”
Saker där jag tänkt att ”om jag funderar på det här kanske jag kommer på
att jag inte tror”. Jag är inte rädd för sådana frågor längre, för jag har lärt mig
att tron håller ändå – för att det är Gud.
Och jag har verkligen lärt mig hur jag
kan använda Bibeln i livet.
Vad har varit svårast?
– Det var svårt att släppa allt i församlingen. Jag ville inte riktigt släppa
det där hemma, utan jag försökte fortsätta som ledare och försökte vara konfaledare och var till och med ordförande fram till årsskiftet. Men jag förstod
sedan att jag behövde släppa det, för
att kunna ge tillbaka mer på sikt.
Och vad händer nu?
– Först ska jag ha en lång ledig sommar och vara hemma med mina kompisar. Sedan ska jag börja ledare i en
församling, genom ungdomsledaråret
här på folkhögskolan. Då är vi församlingsplacerade, men har stöd från skolan.
SARA GRANT
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UTBLICK ECUADOR

KVINNOR UTBILDAS FÖR
ATT SLIPPA STIGMAT
Våld och övergrepp i nära relationer är vanligt, men också en
fråga som länge varit tabu i Ecuador. Tack vare ett projekt som
stöds av Equmeniakyrkan har man börjat utbilda både barn och
vuxna. Målet är att förändra strukturerna och få bort stigmat för
den som är utsatt.
BÅDE GUNILLA Eliasson och Ulrika

Morazan använder samma ord
när de talar om projektet mot
våld i nära relationer, Alas de
Libertad, som Equmeniakyrkan
stöder i Ecuador.
– Det här är otroliga goda insatser som de gör i sitt land, och
det är ett tema man inte jobbat
med förut, säger Ulrika Morazan,
Equmeniakyrkans samordnare
för Latinamerika.
Behovet finns förstås inte bara
i Ecuador, utan över hela världen. Men problemen med våld
i relationer är stora i landet, betonar Gunilla Eliasson, som varit
missionär i Ecuador de senaste
fem åren.
– Våld är vanligt. I alla samhällsskikt, inom kyrkan och
utom kyrkan. Det visar både
undersökningar och min egen
erfarenhet genom bland annat
själavårdssamtal.
PROJEKTET BERÖR all slags våld i
hemmet, både psykisk och fysisk,
och även sexuella övergrepp.
– Barnaga är väldigt vanligt.
Det är olagligt, men vanligt ändå.
Och det händer att barn utsätts
för övergrepp av ett äldre syskon
eller en kusin.
I ett samhälle med både
machokultur och en traditionellt
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präglad kristendom som alltför
ofta lyft fram mannen som familjens överhuvud och kvinnan som
underordnad, är det lätt att relationer hamnar i ett mönster med
våld. Inte minst det som kallas
ekonomiskt våld.
– Kvinnan är ofta hemma, och
vet inte ens vad mannen tjänar.
Hon får bara lite pengar och förväntas ändå ha maten på bordet,
medan mannen kan supa upp
pengarna eller gå ut med kompisar, berättar Gunilla.
MEN NÅGOT har börjat hända,
och även om det här projektet
invigdes först i november 2019
är insikten om att strukturerna

”Här räcker det med
att spela
lite musik
för att folk
ska komma.”
Under sina fem år
i Ecuador har
Gunilla Eliasson
sett hur attityden
till våld inom
familjen har
förändrats.

behöver förändras något som legat och grott i flera år.
– För ungefär tre år sedan började staten lyfta frågan om våld
i nära relationer, och då sökte
man samarbete med bland annat
kyrkorna, säger Ulrika.
GUNILLA SER också hur det skett

ett skifte i samhället de senaste
åren.
– När man talar om mord använder man nu begreppet ”femicidio” i stället för ”homocidio”,
för att betona att det handlar
om våld mot kvinnor just för att
de är kvinnor. Ofta från någon
närstående. Det ökar medvetenheten om det här problemet och
tar bort lite av stigmat för den
som är utsatt. Det är okej att vara
solidarisk med den som drabbas.
Equmeniakyrkans
samarbetskyrka Förbundskyrkan har
en social del, FARSE, och det är
utifrån denna som projektet utgår. Det team som jobbar med
Alas de Libertad arbetar brett
med att utbilda och informera.
Att man fått de lokala myndigheternas förtroende är mycket
betydelsefullt, och borgar för att
projektet kan få långsiktiga ringar på vattnet.
– Nu har man också fått okej
från alla kommuner i distriktet att
få komma in i skolorna och prata.
ECUADOR ÄR ett traditionellt katolskt land, och den evangeliska
kyrkan har ibland setts på med
misstänksamhet. Men något hände efter den katastrofala jordbävningen 2016.
– Människor såg att vi hjälpte
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Genom att lära barnen att våld i
hemmet aldrig är okej, hoppas man
kunna bryta den onda cirkeln.

alla, oavsett vilken kyrka de tillhörde. Det gav oss ett enormt
förtroendekapital, säger Gunilla.
– Vi är tydliga med att vi är en
kristen organisation, m en att
det inte handlar om proselytism.
Det handlar om utbildning och
en förändring av människors
livsvillkor och livssituation. Och
om att förändra strukturer.
I JANUARI hölls den första stora

workshopen i ett av de mest utsatta bostadsområdena i Manta.
Det hölls två workshops för barn
om sexuella övergrepp, och en
stor föreläsning för kvinnor
med praktiska och interaktiva inslag. Stolar och
högtalare lånades från
en församlingsmedlem i området.
– Allt skedde ute på
gatan och här räcker
det med att spela lite
EQUMEN • 2020

ECUADOR
Ligger: i
nordvästra
Sydamerika,
vid ekvatorn. Landet
gränsar till
Colombia
och Peru.
Huvudstad:
Quito
Befolkning:
cirka 17 miljoner.

musik för att folk ska komma.
Totalt var det 35 vuxna och 32
barn som kom för att höra budskapet om att våld, oavsett form,
aldrig är okej.
CORONAPANDEMIN SATTE förstås

käppar i hjulen för mycket av
arbetet, särskilt som Ecuador
införde totalt utegångsförbud
redan den 17 mars. Men arbetet
fortsätter, om än inte med direkta kontakter.
– De bygger på sin hemsida
och jobbar på material, de går
online-utbildningar och de sätter ihop nya workshops att
erbjuda. Ungdomsorganisationen är också mycket
aktiv på nätet, berättar
Gunilla.
Om projektet framgångsrikt får fortsätta, hoppas hon att
Norra kustdistriktet,

där man startade, kommer bli
en modell för resten av Förbundskyrkan. Och kanske även
inspirera ännu fler, menar Ulrika:
– Jag tror att vi i Sverige kan
lära oss mycket av det man gör
i Ecuador nu. Hur jobbar vi med
de här frågorna, som kyrka och i
samhället?
NÄR GUNILLA får drömma fritt

inför framtiden finns det inga
gränser för vad projektet skulle
kunna åstadkomma.
– I förlängningen hoppas jag
att vi skulle kunna erbjuda ett
skyddat boende. Många kvinnor
stannar kvar i ett våldsamt förhållande för att de inte ser någon annan möjlighet att försörja
sig och familjen. Skulle vi kunna
hjälpa dem att börja om? Kanske
med socialt företagande eller att
de får lära sig ett praktiskt yrke?
SARA GRANT
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GEMENSKAP UNGA VUXNA

”KYRKAN BEHÖVER
BLI BÅDE BREDARE
OCH VASSARE”
De ses lätt som ett sorgebarn, de unga vuxna som verkar vara så svåra att få att vara kvar i kyrkan. Men Chris
McGee tror att det egentligen handlar om att man inte
riktigt når fram till varandra. De ungas längtan efter nya
uttryckssätt misstas för ett ointresse.
– De längtar efter en djupare gemenskap.
SEDAN FÖRRA sommaren har Chris
McGee jobbat för Equmeniakyrkan,
efter flera år i London, som handläggare för unga vuxna och lärjungaskap.
Mycket tid har han ägnat åt att lära
känna Equmeniakyrkan – ”den här
fantastiska familjen”, som han säger.
En viktig del är att bygga en bro mellan Equmeniakyrkan och Equmenia,
som Chris vill framhålla är en och samma kyrka.
– En bild som kan hjälpa oss se hur
de hänger ihop, är om vi tänker oss
åren som barn och unga som en flod
– det går en viss väg framåt och vi vet
vilken väg vi ska ta. Sedan när vi blir
äldre blir livet mer som ett delta. Allt
delar sig och vi kan gå vart som helst
och göra precis vad som helst. Det är
inte helt enkelt.
FÖR DET är inte längre självklart att

unga vuxna är en viss ålder. Snarare en
mental inställning, funderar Chris.
– Vi kan inte säga att unga vuxna är
mellan 19 och 24 år. Unga vuxna kan
16

vara 30 år och ha barn och hus. Det
handlar mer om var man är i sin livsresa.
Att det ibland skurit sig i kommunikationen mellan de olika generationerna i kyrkan, och de unga vuxna
ofta försvunnit från församlingens
verksamhet, tror Chris faktiskt mest
beror på missförstånd mellan de olika
grupperna.
– När man frågar vill unga vuxna
bidra till att skapa relationer och vänskap med de äldre generationerna.
Men samtidigt kanske man inte känner sig hemma i det uttryck som kyrkan har. Det kan uppstå frustration
över ännu en Taizé-gudstjänst som
framhålls som något ”modernt”, när
det under ytan finns en djupt längtande lärjunge.
Chris menar att det gäller att ta till
vara på den längtan, bland annat genom att ge tillfälle till alla att uttrycka
sin tillbedjan på nya sätt. Det gör kyrkan bredare, men på ett sätt även lite
vassare.

– De här unga vuxna vill ha en kyrka
som ger både andlig fördjupning och
en nära gemenskap. Man vill ha en
kyrka där man verkligen vill vara, där
man har sina vänner.
Men det betyder inte att man bara
söker gemenskap med jämnåriga.
Tvärtom, tror Chris.
– Unga vuxna vill ha mentorer. De
vill höra de äldres berättelser om andligt djup och andliga rutiner, en andlighet som prövats genom livets utmaningar.
DEN NÄRA gemenskapen, det verkligt
autentiska, är inget man får över kaffet efter gudstjänsten.
– Vi ska ha kvar kyrkfikat förstås, jag
älskar kyrkfika, men vi kanske behöver något mer också. Kyrkfikat behöver utvecklas till hemgrupper. Där kan
vi öppna för en sårbarhet och autenticitet.
Som Chris ser det står Equmeniakyrkan nu inför ett läge där man har alla
chanser att utveckla verksamheten.
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”Att höra de äldres erfarenheter av
andligt liv kan ge ett nytt djup till
de ungas tro, menar Chris McGee.”
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– Det här är den perfekta tiden. Det
är just nu som allt kan formas vad gäller det liturgiska och det teologiska.
Vilken framtid ska Equmeniakyrkan
ha, vilken slags kyrka vill vi vara.
Men Chris betonar att han inte ska
ses som någon expert som kommer in
och talar om hur allt ska vara.
– Min kallelse tror jag är att bygga
broar, mellan kyrkan och näringsliv
och samhälle. Jag vill utrusta Kyrka,
alla de människor som kommer dit,
men inte bara för gudstjänsten, för
söndagsarbetet. Utan för måndagsarbetet, det vanliga livet. Det är där min
kallelse ligger.
HITTILLS HAR han jobbat intensivt med

att vara med på samlingar i de olika
regionerna, han har hållit workshops
– inte föreläsningar, utan interaktiva
träffar där alla deltar, betonar han –
och startat många dialoger om lärjungaskap, relationer och ledarskap.
– Men min tjänst är bara på 50 procent, så det är viktigt att jag inte bara
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”De här unga vuxna
vill ha en kyrka som
ger både andlig
fördjupning och
en nära gemenskap.”
CHRIS MCGEE, handläggare för unga
vuxna och lärjungaskap.

reser runt, utan även arbetar strategiskt. Jag vill ge församlingarna en
verktygslåda, så de själva kan jobba
vidare.
Hans arbete bromsades upp av
coronaviruset, men Chris ser dock inte
att tiden av självdistansering ska ses
som en period av stillastående.
– Nu ska vi inte sitta still och vänta
ut coronan, utan nu är det läge att jobba strategiskt. Vad vill vi vara för kyrka när vi kommer ut ur allt detta? Jag
är en framtidsoptimist. Nu när alla är
hemma, det är nu vi kan jobba på vår
strategi.
DET FINNS många unga vuxna som
försöker hitta sin plats i församlingen, men som inte känner sig kallade
att bli pastorer eller diakoner. Vilken
plats har de då? Den frågan vill han
hjälpa församlingar finna svar på.
– Om vi lämnar plats för kreativiteten, lämnar vi plats för Gud att förvandla individer och hela samhället.
SARA GRANT
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AKTUELLT MUSIKSTIPENDIET

Sök stipendium!

MUSIKER:
”DET ÄR VIKTIGT
ATT FÅ INPUT”
Equmeniakyrkans musikstipendium delas ut två
gånger om året, för sådant
som ”gagnar församlingens musikverksamhet”.
Det kan handla om lektioner i sång eller musik,
kurser för dirigenter eller
kanske vidareutbildning
för en hel kör.
Britta Ingmarsdotter är församlingsmusiker i Hässelby Missionsförsamling, och hon har faktiskt fått musikstipendiet två gånger. Senast var hösten
2019, och stipendiet sökte hon för att
kunna ta sånglektioner.
– Det handlar mycket om att få lite
input. Som församlingsmusiker gör
man så mycket, och man är ofta pedagog på samma gång. Det är barnkörer,
må bra-körer, projektkörer och gudstjänster. Det är slitigt!
Att ta sig tid att gå till en sångpedagog någon gång i månaden
blir ett sätt att
ta hand om sig
själv.
– Det bra att
få checka in
och få lite

röstvård, inte
minst för att
rösten helt enkelt ska hålla.
Att församlingens musiker inte sliter ut
vare sig sig själv
eller sin röst är
förstås något som församlingen har
nytta av också, och Britta är glad att
hennes arbetsgivare ser sånglektionerna som vidareutbildning.
– Det är till gagn till församlingen,
och där har jag fått förmånen att kunna lägga en del på arbetstid.
MEN DET handlar inte främst om att
rösten ska låta vackert. I arbetet i
församlingen blir det också uppenbart att musiken handlar
om mycket mer än det estetiska. I Hässelby har hon jobbat
med en må bra-kör för äldre
daglediga (även om träffarna
tyvärr fått ta paus under virusvåren).

Du som är ideell musiker,
musikledare eller anställd
församlingsmusiker inom
Equmeniakyrkans församlingar
kan söka stipendium
för vidareutbildning.
Läs mer på:
equmeniakyrkan.se/vart-arbete/
stipendier/equmeniakyrkans-musikstipendium

”Musiken blir ett pedagogiskt verktyg, det handlar
väldigt lite om att det
ska vara korrekt.”
BRITTA INGMARSDOTTER,
församlingsmusiker i Hässelby
Missionförsamling och musikstipendiat

– Det är drop in, vi samlas och sjunger tillsammans. Det handlar om att få
kroppen att må bra genom musiken.
Låter det bra är det en bonus, skrattar
Britta.
ÄVEN I barnkörerna är ett skönsjunget
resultat bara en del av målet.
– Musiken blir ett pedagogiskt verktyg, det handlar väldigt lite om att det
ska vara korrekt.
Britta uppmuntrar alla som jobbar
med musik i kyrkan att fundera på hur
ett stipendium skulle kunna hjälpa
dem att inspireras i sitt arbete.
– För mig har
det varit jättebra för att komma tillbaka på
rätt spår.
SARA GRANT

ILLUSTRATION:
GETTY IMAGES
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Ofullkomliga ord,
men mina egna
TÄNK OM Guds rike är lite som baren i tv-serien Cheers? ”Where everybody knows your
name, and they’re always glad you came”, som
signaturmelodin går. Det är ingen klockren
liknelse, men det är min egen. Och jag tror att
det är dags att vi börjar prata om vår tro med
våra egna ofullkomliga ord.
Vi har en rik tradition av ord inom kyrkan.
Den är så rik att jag ibland själv kan känna
mig fattig i jämförelse. Jag arbetar som
kommunikatör. Jag jobbar med ord. Även på
fritiden använder jag en hel del ord. Men när
jag ska tala med mina vänner om min tro så
tar det liksom stopp. Jag blir som en papegoja
som upprepar sådant jag har hört. Eller så blir
jag tyst.
Jag skulle såklart kunna luta mig mot traditionen. De gamla psalmerna. Tidebönerna.
Bibelorden. Allt det där har betytt massor i
mitt liv och min tro. Men de orden kräver en
förförståelse som mina vänner inte delar. Jag
satt vid en väns köksbord för ett tag sedan och
han sa ”om Gud var mer som kraften i Star
Wars, så skulle jag kanske kunna förstå.”
LINA SANDELLS psalmer kan bära mig genom
livet, men det är Star Wars som hjälper min
vän att förstå. Mina vänner är mer nyfikna än
någonsin på min tro. Jag märker det ofta. Det
är nog dina med. Den tid vi lever i kräver att
individer har ett svar på de stora frågorna. De
söker i tomma lådor för att hitta nånting som
vi har gömt under byrån.
Jag tror att vi skulle behöva klä av vårt
språk lite grann. Använda bilder som vi själva
känner till. Det kanske är dags att berättelsen
om ditt liv får räknas? Du kanske inte har sett
stora mirakler ske runt omkring dig? Inga under att berätta om? Men kanske ser du Guds
skaparkraft i dina barn. Eller i scouterna du är
ledare för.
Du ser nåden i en delad bulle på fiket, och
friden i en gammal människa som känner
Gud. Du ser hur livet spirar från fönstret i
traktorn och upplever gemenskapen på en fot-
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”Jag satt vid
en väns köksbord för ett
tag sedan och
han sa ’om
Gud var mer
som kraften
i Star Wars,
så skulle jag
kanske kunna
förstå.’ Lina
Sandells psalmer kan bära
mig genom
livet, men det
är Star Wars
som hjälper
min vän att
förstå.”

bollsläktare och förstår att Guds fingeravtryck
finns även där. Jesus själv gör det i bibeln. Han
liknar hela tiden Guds rike utifrån saker han
ser runt omkring sig. ”Se på liljorna på ängen.”
”Se på himlens fåglar.”
GUDS FINGERAVTRYCK finns över hela skapelsen
och vi får också använda det vi ser runtomkring oss för att peka på honom. Vi tillber en
Gud som visar sig överallt. Ibland där vi minst
anar det. Hjälp mig att upptäcka mer av hans
verk. Hjälp mig att se hans rike. Hjälp mig att
hitta till baren i tv-serien Cheers.
PELLE LINDVALL
KOMMUNIKATÖR EQUMENIAKYRKAN
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TILLBAKABLICK

Ur bildarkiven
På en affisch som av signaturen
att döma verkar vara från några
år efter förra sekelskiftet, sammanfattas vår ekumeniska kyrkosyn på ett vackert sätt. Även
om vi kommer från olika håll och
har traditioner som skiljer sig åt
har vi samma herde, Jesus. Och
vi har samma mål, att berätta
för världen om honom.
(Vet du mer om bilden? Hör
gärna av dig till oss på Equmen
och berätta!)

5-12 juli
Hönökonferensen (digitalt)
18-27 september
Kyrkokonferensen (digitalt)

I det här numret av Equmen får
du inget utförligt kalendarium.
Hösten är fortfarande ett oskrivet – och osäkert – blad. Men
det betyder inte att det inte
händer någonting i Equmeniakyrkans alla församlingar runt
om i landet.

Följs oss på Facebook, där det
dagligen är livesändningar av
samtal och andakter.
Och håll koll på hemsidan för
uppdateringar om hur kyrkan
arbetar under pandemin.

ER PÅ
LÄS M kyrkan.se
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