
Vårt uppdrag  
i världen
EQUMENIAKYRKAN ÄR DEL av den världsvida 
kyrkan. Kyrkan är en enda kropp, och det ger oss 
ett ansvar och en möjlighet som sträcker sig långt 
utanför Sverige gränser. Vi är indragna i Guds 
mission, som vill förvandla världen. 

SOM KYRKA ÄR VI KALLADE att dela evangeliet ”till 
jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord. 
Den gränsen kan gå vid en skola högt upp i Anderna, 
på en vårdcentral vid Kongoflodens strand, vid en 
hemlig gudstjänst i Centralasien eller precis där du 
befinner dig. Till jordens yttersta gräns förkunnar vi 
ett evangelium som befriar, räddar och upprättar 
tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad 
vår internationella mission handlar om. 

MISSIONEN ÄR ALLTSÅ BÅDE lokal och global. Varje 
människa har något att bidra till Guds mission och 
vi behöver ständigt samverka med kyrkor över hela 
jorden för att förvandla världen ända till jordens 
yttersta gräns. 

FÖR MER INFORMATION:
equmeniakyrkan.se/internationellt
internationellt@equmeniakyrkan.se
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engagera dig

Internationellt



Utomlands
Missionär
För dig som vill jobba 
med missionsarbete 
under en längre eller 
kortare tid.

Volontär
Om du bor i något av 
våra samarbetsländer 
eller gärna åker dit kan 
du jobba som volontär.

Praktikant
Om du utbildar dig finns 
det möjlighet att vara en 
period utomlands som 
praktikant.

Följeslagare
Som följeslagare bidrar 
du till att dämpa våldet 
och främja respekten för 
folkrätten.

I Sverige
Vänförsamling
Att etablera kontakt med 
en vänförsamling i ett 
annat land ger mycket 
glädje.

Församlingens  
missionär
Församlingen kan knyta 
en av våra missionärer 
lite närmare till sig.

Adoptera ett 
missionsprojekt
Engagera er lite extra i 
något av våra missions
projekt.

Ta emot någon från ett 
annat land
Ta emot en praktikant 
från ett annat land och 
lär dig mer om landet 
och få en ny vän.

Bär du på en kallelse? Kontakta din regionala  
kyrkoledare eller internationellt@equmeniakyrkan.se

Gåvor gör arbetet möjligt!
De gåvor och det arbete som du och din församling 
ger stödjer vårt gemensamma internationella 
mission.

Det finns många sätt att ekonomiskt stödja 
Equmeniakyrkans arbete. Enklast gör du det genom 
att bli månadsgivare eller via kyrkoavgiften. Läs mer 
på: equmeniakyrkan.se/geengava

Bankgironummer: 900-3286

Swish: 900 32 86 

Tillsammans  
gör vi skillnad
Du kan själv åka ut i tjänst eller på en 
kortaremissions  resa. Som församling kan ni 
knyta närmare kontakt till en av Equmeniakyrkans 
missionärer, en vänförsamling utomlands eller 
adoptera ett missionsprojekt. 

Det finns också möjlighet att ta emot någon från ett 
annat land. Oavsett vad ni väljer brukar det vara 
stimulerande för en församling att lyfta blicken över 
gränserna. 

Söker du själv eller din församling efter ett sätt att 
engagera sig i vårt internationella arbete, så finns vi 
i Equmeniakyrkan för att hjälpa dig hitta rätt!

Engagemang Gåvor

Varmt tack för din gåva!

Be för den internationella missionen. 
Equmeniakyrkan har en förbönskalender 

med böneämnen för varje vecka.

equmeniakyrkan.se/forbonskalender

Bön

Tillsammans i bön 
equmeniakyrkan.se/forbonskalender/

Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt 
arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkans 
förböns kalender för  
fjärde kvartalet 2020

Equmeniakyrkan 
Besök: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma 
Box 14038, 167 14 Bromma 
08-580 031 00, info@equmeniakyrkan.se  equmeniakyrkan.se
 

4 oktober   

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE
Gud, vi tackar för det senaste halvårets 
tydliga tillväxt i flera av Equmenia
kyrkans församlingsplanteringar, trots 
omständigheterna. Gud, vi ber till om 
nya pionjära initiativ i samtliga av 
 kyrkans regioner.

MOLDAVIEN
I Moldavien lever många kvinnor och 
barn under hot om att bli utnyttjade 
sexuellt. Corona pandemin, med restrik
tioner om rörlighet, innebär för vissa 
att hemmet blivit ett fängelse. Vi tackar 
Gud för medarbetarna i Beginning of 
Life och deras kompetens att arbeta mot 
våld i nära relationer. Vi ber om mod, 
vishet och beskydd under en mycket 
utmanade situation.

11 oktober

REGION NORD 
Gud – hjälp oss finna vägar i pandemins 
tid. Vi ber för Växtpool Norrbotten med 
diakon Åsa och ungdomsledare David. 
Vi ber för de nya medarbetare som 
installerats under denna höst – Frida i 
Sävar, Göran i Umeå och Klas i Luleå. 
Hjälp oss finna vägar att möta barn och 

ungdomar i vår region. Vi ber särskilt 
för de drabbade i Älvsbyn – Herre för
barma Dig!   

GLOBALT
Vi ber för alla våra samarbetskyrkor 
som har drabbats av pandemin. Många 
kyrkor och församlingar har drabbats 
av stora ekonomiska problem, eftersom 
så många medlemmar har förlorat sin 
inkomst. Vi ber om uthållighet och 
vishet för våra samarbetskyrkor i detta. 
Vi ber om solidaritet med de värst 
drabbade.

18 oktober 

MUSIK OCH KREATIVA UTTRYCK
Vi ber för alla dem som inte kan vara 
med i gemenskapen i sin kör eller 
musikgrupp p.g.a. Corona. Ge idéer till 
möjliga sätt att mötas och tålamod att 
hålla kontakten. Var nära dem på ett 
påtagligt sätt. Tack för att du har gått 
före och möter oss även i denna ovan
liga tid.

NICARAGUA
Gud, tack för alla dem i Nicaragua som 
du kallar till tjänst. Nu görs en ny fort
bildning för dem. Led dem som skriver 
kursmaterial. Håll din beskyddande 

INDIEN
Vi ber för det arbete Equmeniakyrkan är 
involverade i Indien för att bl.a. kastlösa 
ska få sina rättigheter, barn och unga 
med funktionsvariationer får utvecklas 
efter sin potential, barn från slum
områden få möjlighet till skolgång och 
alkoholister får upprättelse. Vi ber också 
om ett speciellt mått av nåd för kyrkan 
som under pandemin levt med många 
restriktioner och utmaningar.

20 december   

REGION STOCKHOLM 
Vi ber för nyårSTHLM, nyårsläger för 
tonåringar i region Stockholm. Kom 
med din Ande, skapa rum för evang
elium – glädje, allvar, lek och längtan. 
Bär varje tonåring och varje ledare. 
Välsigna gemenskapen.

ESTLAND
Vi ber för SvenJoonatan Siibak, barn
och ungdomssekreteraren som vår 
kyrka stödjer. Vi ber för de församlings
planteringar som är igång, vi ber även 
för en god relation mellan de ryskta
lande och de estnisktalande försam
lingarna inom vår samarbetskyrka. Vi 
tackar och ber för vänskapsrelationen 
mellan våra länder. 

27 december  

EQUMENIA
Gud vi ber för alla ledare inom Equme
nia som under pandemin trots allt 
försöker hitta vägar för att möta barn 
och unga och ge dem en trygg plats när 
så mycket är annorlunda. Vi ber om 

vishet och mod att möta ungas frågor 
och funderingar och peka på dig som 
älskar och ser varje barn. Ge Equmenias 
ledare glädje i sin uppgift och en tydlig 
erfarenhet av att du är med mitt i allt.

RELIGIONS- OCH  
ÖVERTYGELSEFRIHET
75 procent av världens befolkning lever 
i länder med grova brott mot religions
friheten. Herre vi ber för frihet för våra 
trossyskon i Kaukasus, Centralasien, 
Vitryssland, Mellanöstern, Nordafrika 
och Pakistan som ofta utsätts för diskri
minering och förtryck. Ge dem mod och 
vishet att leva ut sin tro. Ge oss i Equme
niakyrkan kraft och vishet att stödja 
våra trossyskon genom möten med dem 
och via påtryckningar på regimerna 
genom de internationella nätverk vi 
finns med i.

3 januari 2021   

EGYPTEN 
Gud vi ber för detta nya år att det skulle 
få vara ett år då Nilens Synod kan få 
fortsätta sitt arbete med utbildning 
om mänskliga rättigheter. Så mycket 
blev ändrat och inställt under 2020 
pga covid19pandemin. Men vi tackar 
dig för trofasthet och engagemang i 
relationerna mellan Nilens Synod och 
Equmeniakyrkan och att vi får se framåt 
med tillförsikt.

Tillsammans i bön 
equmeniakyrkan.se/forbonskalender/

Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt 

arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkans 
förböns kalender för  

fjärde kvartalet 2020

Equmeniakyrkan Besök: Gustavslundsvägen 18, Alviks torg, Bromma 

Box 14038, 167 14 Bromma 

08-580 031 00, info@equmeniakyrkan.se  
equmeniakyrkan.se
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