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LEDARE

Hon satt där med sina svavelstickor. Ingen ville 
köpa. Runt omkring henne firades helgen. För att 
värma sig tände hon svavelstickor och såg vackra 
syner i elden. Syner av mat, värme, julgran och 

familjeliv, men allt försvann när stickan slocknade. Hon 
såg sin döda mormor och bad henne att ta henne med sig, 
hon satte fyr på alla svavelstickorna i sin iver att mormor 
inte skulle försvinna. Då tog mormor flickans hand och de 
flög mot himlen, berättar HC Andersen.  

Det fanns en tid när de flesta av oss tänkte att om vi 
hade haft mer pengar vore det mesta enklare. Kanske var 
det ganska oreflekterat, men ändå. Idag är det i alla fall 

min känsla att det folk i allmänhet längtar efter är inte 
främst pengar utan tid. Tid för barnen, för de åldrande 
föräldrarna, för sin partner och för sig själv. Det är också 
en viss status i att kunna lägga mycket tid på träning, på 
huset, på båten, på barnens gokart, eller vad det nu kan 
vara. Det är liksom drömmen att få fokusera på en sak, 
zooma in på något specifikt intresse. För andra kan resan 
handla om att få ett sammanhang, att göra något med all 
tid de har, att få syn på meningen...

att en pandemi drabbat oss är inte bra på något sätt 
alls, men det är just nu en del av våra livsbetingelser. Det 
som däremot kan vara positivt är en del av de processer 
covid-19 sätter igång. Vi kan upptäcka vad vi faktiskt 
kan klara av när vi utmanas till det i form av färre resor, 
omsorg om varandra och stöd till människor i utsatta 
livssituationer. Det är mycket som skalas av, i det svåra blir 
inte sällan linjer rakare, tankar tydligare och prioriteringar 
enklare. 

Just därför är det nog så att den jul vi nu får ta emot 
kommer att vara väldigt speciell. Att vi inte kan mötas 
som vi vill och är vana vid, det är inte positivt. Men kanske 
kan vi ändå – eller just därför – ta emot julens budskap på 
ett enklare, tydligare och mer avskalat vis. För när mycket 
annat av olika anledningar skalas av – vad blir då kvar?   
I livet? Av julen? 

det som blir kvar, det allt kokar ner till, är kärlek och 
omsorg från Gud om sin älskade mänsklighet. Gud blir 
människa, Guds barn, som blir allas syskon. Ett ljus tänds i 
mörkret som till slut fördriver just allt mörker. Ett barn föds 
och ett ljus tänds. Mitt i allt. Mitt i inget. Mitt i det som 
är ditt liv och din jul. Själva existensen, som egentligen 
alltid är hotad, delar vi med alla människor på denna jord. 
Gud vill tända ett ljus i våra liv. "Och ljuset lyser i mörkret, och 
mörkret har inte övervunnit det." (Läs Joh 1:1-18)   

Lasse Svensson 
kyrkoledare

”I det svåra blir inte sällan  
linjer rakare, tankar tydligare  
och prioriteringar enklare”

Hur blir julen när 
allting skalats av?
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PÅ GÅNG

Pastorerna Lena Bergström och 
Per Westblom samtalar kring 
om 12-stegsprogrammet från 
beroende också kan vara en väg 
till ett enklare liv i en värld som 
närmar sig klimatkollaps. Missa 
inte den nya brobyggepodden 
som du hittar på brobygge.se och 
på andra ställen där poddar finns.

Hur känns det att Musikkonferensen 2021 blir digital? 
Det känns spännande och utmanande. Vi vill ju såklart mötas och sjunga 
tillsammans, det saknar vi nog allihop. Men en fördel med att konferensen 
blir digital är att fler har möjlighet att delta från olika delar av landet.

Vad hoppas du att konferensen ska få betyda?
Jag hoppas att vi kan få till en känsla av att vi är många som möts, att vi kan 
dela glädjeämnen och svårigheter med varandra. Vi vill också ge inspiration 

i både det stora och det lilla och arbetar för fullt för att skapa en bredd av 
intressanta ämnen som alla kan ta del av. 

Kan du avslöja någonting av innehållet redan nu?
David Davage som är teolog, musiker och bibelforskare kommer att 
berätta om sin nya bok 7 myter om lovsång och vad Bibeln egentligen säger. 

Det tror jag blir väldigt bra och intressant. 

Anna Eriksson  
– projektledare för  
Musikkonferensen 2021

Suntprat har korta utbildningsfilmer för ledare om ämnena 
alkohol och andra droger, nätporr och gaming. 

Till filmerna finns samtalsfrågor framtagna av studieförbundet Bilda.  
Se filmerna via suntprat.se/utbildningsfilmer.

17 220 
Så många ger sin kyrkoavgift till  

Equmeniakyrkan just nu.
Anmäl dig du också! equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften

NÅGRA 
FRÅGOR 
TILL …
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PÅ GÅNG

SWISH-TIPS!

Britta listar  
favorit-poddarna 
Evangelisten Britta Hermansson 
bjuder på sina bästa lyssningstips för 
lugna dagar med gott om tid för att 
koppla in hörlurarna och reflektera 
över livet. ”De här poddarna ger mig 
viktiga analyser men även hopp, mod, 
tröst och en smula självdistans”.

The RobCast 
Rob Bell var med och grundade försam-
lingen Mas Hill men bor numera i Los 
Angeles med sin familj. En mycket god 
förkunnare. Jag fascineras över hans 
livsresa och det personliga i tilltalet, 
bildspråket och reflektionerna. 

USApodden i P1
Radions utrikeskorrespondenter ger 
både roliga och reflekterande analy-
ser av det polariserade USA. Så bra 
lyssning!  

Hundåren 
Musikern Tomas Andersson Wij möter 
artister och pratar om de svåra perio-
derna i livet och vad det innebär att 
harva på i tunga tider. En ny lysande 
stjärna på poddhimlen!

On Being 
Rutinerade amerikanska 
radio journalisten Krista Tippet 
möter människor i existentiella 
frågor och djupa samtal. Hon är 
skicklig på att skapa dialog och 
fördjupning. Superbra!

62 NYSKRIVNA REFLEKTIONER 
om internationell mission finns 
nu på equmeniakyrkan.se.  
Kolla in och inspireras!

Ett dygn för unga vuxna 
uskavigården 8–9 maj 2021 

Om klimat – hållbarhet  
och lärjungaskap

equmeniakyrkan.se/ kalender/gro

Du har väl inte missat adventskalendern på Facebook? 
Ny lucka varje dag med en kort andakt från församlingar i hela landet.

facebook.com/equmeniakyrkan

Allt fler väljer att swisha sina gåvor i 
samband med insamlingar. Gör det 
enklare att bidra till församlingens 
arbete och insamlingar med hjälp av 
en Swish-kod. Du skapar QR-koden 
enkelt här: swish.nu/skapa-qr-kod.

Hela 
Equmeniakyrkans

KALENDER
hittar du på

equmeniakyrkan.se 
/kalender

Psst… 

Här kan du swisha 

till Equmeniakyrkans 

internationella 

insamling!
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PÅ GÅNG

Helena Lind & George Olvik  
– insamlingsansvariga för  
diakonia & equmeniakyrkan 

Hur jobbar ni med insamlingar via Facebook? 
G: Vi har nyligen börjat med insamling via Face-
book så för oss är detta lite oprövad mark. Vi har 
testat det nu på två insamlingar med lite blandat 
resultat. Men vi ser det som ett starkt komplement 
till våra övriga insamlingar just nu. 
H: Vi testade insamling via Facebook ganska 
snart efter att möjligheten fanns. Framför allt 
har vi använt Facebook i samband med katastrof-
insam lingar när vi behöver samla in pengar akut. 
Privat personer väljer också att starta insamlingar 
till  Diakonia vid till exempel en födelsedag eller 
högtid.

Vad betyder möjligheten att samla in pengar med 
hjälp av Facebook? 
G & H: Det är en möjlighet för att nå utanför 
kyrkans väggar kring insamling. Det är lättare att 
jobba med video och fotografier och på så sätt ge 
en tydlig bild av varför pengarna behövs och hur 
de gör nytta. 

Nu i coronatider är det också en utmärkt kanal 
för församlingar som vill bidra till något speciellt 
ändamål och inte har möjligheten att ta upp en 
kollekt. Man kan starta en egen insamling eller 
länka till någon av våra. 

En positiv möjlighet med insamling via 
 Facebook är också att det är enkelt att ha dialog, 
både mellan människor som engagerat sig för 
insamlingen och mellan oss som organisationer 
och de som skänkt en gåva.

Hamnar en del av de insamlade pengar hos 
Facebook?
G & H: Nej. Alla pengarna går direkt till organisa-
tionen. Facebook tar inte ut någon avgift.

Hur gör jag för att starta en insamling?
G & H: Det är ganska självinstruerande om man går 
in på respektive organisations Facebook-sida och 
klickar på Insamlingar. Men till en början behöver 
du själv ha ett Facebook-konto. 

Hur bereder vi plats för nästa 
generation i våra församlingar?
Equmenia ger i sitt material 
Led med ditt liv strategisk och 
praktisk vägledning kring en 
kyrka för hela livet.

Materialet finns som bok 
och webbutbildning, och 
passar för samtal och utbild-
ning i Equmenia föreningen 
och församlingsledningen. 

equmenia.se/ledmeddittliv

HALLÅ DÄR
KALLELSEDAGAR 
– På THS vid Enskilda Högskolan Stockholm

Diakon, missionär, pastor eller församlingsgrundare? Har 
du funderat i den riktningen? Kanske har du utmanats av 
kallelsen och undrat hur du ska förstå dig på den? Eller så 
vill du bara veta mer om Equmeniakyrkans skolor. Oavsett 
vilket är du välkommen till två dagar med seminarier, 
gudstjänster och intressanta föreläsningar.
 
för mer information om 
seminarier och anmälan:
kallelsedagar.se 
Möjlighet kommer även 
finnas att vara med digitalt.
 
datum: 
19–20 mars 2021

John Eidering, pastor i 
Equmeniakyrkan Vårgårda 
och Sara Löfstedt, diakon 
och församlingsutvecklare 
Region Mitt, kommer båda 
att vara huvudtalare och 
hålla i bibelstudier om 
kallelse.
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Under det här året har 
vi blivit medvetna om 
att det som händer i 
världen påverkar oss 

alla. Pandemin känner inga 
gränser. Det gör inte heller 
Guds rike. Kunskapen och 
medvetenheten om hur vi i 
världen hänger ihop och hör 
samman är på många sätt 
någonting gott – men det är 
också en plågsam kunskap. Vi 
hör samman, på gott och ont. 
Vi påverkar varandra. Och 
våra val och vår livsstil berör 
människor på andra sidan 
jordklotet. 

I den internationella ekume-
niken möts kyrkor från syd 
och nord, öst och väst. Olika 
kulturer och olika kyrkosam-
fund. Olika dialekter vävs 
samman genom trådar av samhörighet. 
Det här fick jag själv uppleva starkt 
2013 vid Kyrkornas världsråds gene-
ralförsamling i Busan i Sydkorea. 

Där drabbades jag verkligen av den 
stora samhörigheten som jag kände 
inom den svenska delegationen.
Känslan av ett ekumeniskt vi blev star-
kare i mötet med kristna från  andra 
håll i världen. Under konferensen 
gjorde vi en gemensam tågresa där vi 
placerades i våra kyrkliga hemvister. 
Då fick jag plötsligt känna ett annat 
vi med baptister från Filippinerna, 
 Indonesien, USA och Brasilien. 

i kyrkornas världsråd samlas re p -
re  sentanter från 350 medlems kyrkor 
runt om i världen. Kyrkor som samlar 
närmare 2,5 miljarder kristna i olika 

länder och kulturer. Där finns 
en grupp för United och Uniting 
Churches. Det är en gemenskap 
för kyrkor som Equmenia-
kyrkan. Förutom ytterligare ett 
vi är den här gruppen en källa 
till kunskapsutbyte där vi får 

möjlighet att lyssna till varandra. Hur 
är vi en Uniting Church – en förenande 
kyrka?

I all ekumenik är det teologiska 
samtalet omistligt. Det är att fördjupa 
förståelse och därmed gemenskap. 
Det är att lära av varandra och gå 
tillsammans som Guds pilgrimer. 
Lika omistligt är att tillsammans 
bära världens smärta och brus-
tenhet. Många ekumeniska samtal 

handlar om rättvisa, jämlikhet, 
fred och fattigdom. Och klima-
tet. Och om vårt gemensamma 
ansvar för den jord Gud skapar, 
älskar och bär. 

när du går en sträcka 
tillsammans med människor 
från olika sammanhang blir 
det svårare att blunda för 
världens utmaningar. Ordet 
ekumenik kommer från 
det grekiska ordet oikos som 
betyder hus. Ibland översätter 
vi ekumenik till Guds hushåll. 
Orden ekonomi och ekologi 
har samma grund. Det hand-
lar om husets resurser och 
husets ordning. 

Pandemin påminner oss om 
hur det som händer i världen 
påverkar oss alla. Det gäller 

likväl  klimatfrågan som frågorna 
om rätt visa, fred och jämlikhet. En 
polariserad värld ser jag som ett hot 
mot husets ordning på flera sätt.

I sammanhang som i till exempel 
Kyrkornas världsråd och Europeiska 
kyrkokonferensen har vi en strävan 
efter enhet. Där syftet är att bygga 
broar istället för murar, utifrån tron 
på att vi alla hör samman och är 
ett i Kristus. Bortom det som ser ut 
att skilja oss åt. Det ser jag som en 
nödvändighet och ett sätt att organi-
sera godheten på i vår värld. En del av 
Guds mission.  

Karin Wiborn
biträdande kyrkoledare

Att bygga broar istället för  
murar är att organisera godhet

EKUMENIK

”Pandemin påminner oss 
om hur det som händer i 
världen påverkar oss alla”
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reportage: thailand

Utblick genom ett grönskande kyrkfönster  
i Pwo-karenbyn Thee Ya Pher.

Diakoni, miljöarbete &  
evangelisation går hand i hand i 

THAILAND
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Mitt i kontrasterna i norra Thailand jobbar 
 Renuka Pradubphuthong som ledare för 
stiftelsen Karen Development Service 
 Foundation. Hon kämpar för ett rättvist 
och hållbart liv för karenfolket, en utsatt 
minoritetsbefolkning i landet. Här jobbar 
sedan många år Equmeniakyrkan och 
Diakonia sida vid sida i olika projekt. För-
samlingsplantering och evangelisation 
kombineras med miljöprojekt och stöd till 
papperslösa. 
Text: Marianne Lundvall Helgesson  Foto: Stefan Emilsson

Diakoni, miljöarbete &  
evangelisation går hand i hand i 

THAILAND

I ena blickfånget – bilderna från resebolagens Thailand 
med soldränkta stränder, smaragdgröna hav och leende 
människor. Men också – ett land där minoritetsbefolk-
ningarna saknar viktiga mänskliga rättigheter och 

där politisk oro, korruption, orättvisor och fattigdom är 
utbrett. Ja, det finns många sidor av Thailand men de 
flesta som reser hit får sällan inblick i livet för de mindre 
bemedlade grupperna i landet.

Vid floden Ping, inbäddad bland höga bergs  toppar 
i norra Thailand, ligger staden Chiang Mai. Staden 
är huvudstad i provinsen med samma namn och det 
exakta invånarantalet är ovisst men det handlar om 
cirka 1,2 miljoner. I bergsbyarna kring staden, längs 
med gränserna till grannländerna Burma och Laos,  

lever omkring en miljon människor som tillhör olika etniska 
minoriteter. Människor som saknar de basala mänskliga 
rättigheterna och lever som statslösa utan att kunna ta del 
av det som civilsamhället erbjuder i form av till exempel 
utbildning och sjukvård. 

i den här delen av världen samarbetar sedan många år 
tillbaka både Equmeniakyrkan och Diakonia med lokala 
organisationer och kyrkor. Med kunskap om samhället och 
om hur förutsättningarna ser ut för de mest utsatta jobbar 
man långsiktigt för förändring. 

Equmeniakyrkan stödjer den lokala kyrkans arbete så 
att pionjärarbetare kan jobba med församlingsplantering 
och evangelisation i byarna där det inte finns någon lokal 
församling. Att stödja lärjungaträning är också någonting 
som blir allt viktigare. 

– Det är jätteviktigt för oss som kyrka att vi har ett 
helhetstänk i arbetet där vi har plats för församlingsplan-
tering och evangelisation i kombination med att stärka 
ett brett diakonalt arbete där människor och skapelsen 
värnas. Jag tycker att vi har en bra balans i arbetet här i 

namn: Renuka Pradubphuthong
ålder: 43 år
familj: Make och 18-årig son
jobbar som: Ledare för Karen 
Development Service Foundation 
(KDSF) i Chiang Mai i Thailand

FOTO: PRIVAT

REPORTAGE: THAILAND
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reportage: thailand

Stefan Emilsson bild

Thailand där de olika insatserna bildar 
en bra helhet, säger Stefan Emilsson, 
samordnare för Equmeniakyrkans 
internationella arbete i Asien.

Renuka Pradubphuthong är ledare 
för stiftelsen Karen Development Service 
Foundation. Hon är själv karen, ett av 
minoritetsfolken i området. Många 
i hennes familj är animister och 
andetroende. I Thailand är omkring 
en procent av befolkningen kristna 
medan den siffran är 30 procent 
bland karenerna. Själv blev Renuka 
kristen som 15-åring efter att ha bott på ett 
skolhem som till största del fick sitt stöd från Svenska 
Baptisternas Kvinnoförbund. Idag är nätverket för kvinnor 
i  Equmeniakyrkan, EQ Kvinna, fortfarande engagerade i 
skolhem i området.

hon är utbildad inom management från det lokala 
universitetet och fick senare jobb inom Thailand Karen 
Baptist Convention, den organisation som står bakom 
stiftelsen hon driver idag. Renuka berättar att många 
karener och andra minoritetsgrupper har fått det bättre 
de senaste 10–20 åren. De är inte lika utsatta som 
tidigare men fortfarande kvarstår problem. Och gapet 
mellan fattiga och rika i Thailand är stort.

– 90 procent av människorna i minoritetsgrupperna 
saknar legala dokument på den mark de brukar och 
bor på i Thailand, berättar Renuka och tillägger att det 
får många negativa konsekvenser. De får inte resa fritt 
inom landet utan tvingas hålla sig inom ett begränsat 
område. De lider även brist på till exempel tillgång 
till utbildning och vård. Som analfabeter och utan 
rätt kunskap om sina faktiska rättigheter blir de här 
människorna lätt utsatta för exploatering. I jakten på 
försörjning luras många in i sexindustrin eller utnyttjas 
som arbetskraft på annat sätt.

1976 startade tidigare Svenska 
 Baptistsamfundet missionsarbete 
i norra Thailand. Equmeni akyrkan 
stödjer nu det arbetet och fokus 
ligger på församlingsplantering, 
lärjungaträning, miljöfrågor och 
hållbar samhällsutveckling. 

Det har startat ett mikrokredit-
nätverk där 1 200 personer är med 
och kan hjälpa varandra ekonomiskt.  

Equmeniakyrkan stöttar även arbetet 
för minoriteters rätt till mark och 
medborgarskap. 

Just nu pågår en process att 
rekrytera nya missionärer till Thailand 
under hösten 2021. Samarbetskyrkan 
i landet är främst Thai Karen  Baptist 
 Convention och man jobbar även 
med ut vecklingsorganisationen Karen 
Deve lopment Service Foundation.

Equmeniakyrkan i Thailand

Chiang Mai

Bangkok

laos
burma

kambodja

malaysia

Phuket

Jachor Thudphitak, 62 år, bor i byn Khatukhee där Equmeniakyrkan 
och Diakonia sedan många år stöttar flera projekt.
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inom renukas organisation drivs 
flera olika typer av projekt. Det hand-
lar bland annat om utvecklingsarbete 
för att stärka mänskliga rättigheter, 
miljöprojekt i byarna och arbete för 
att hjälpa människor med landrättig-
heter och ekonomi.

– Vi ger kunskap om hur viktigt det 
är med rättigheter och hjälper till i 
kontakt med myndigheterna, berättar 

Renuka som ser arbetet som ett sätt 
att visa på Guds kärlek.

Hon ser också hur viktigt det är att 
jobba för enhet och mot splittring 
och gruppering bland människor i det 
thailändska samhället.

– Jag drömmer om enhet i mång-
falden i Thailand och att människor 
ska lyssna bättre på varandra än vad 
man gör idag. När vi lyssnar måste 
vi öppna både våra öron, ögon och 
hjärtan så att vi hör, ser och förstår 
mer. Kyrkans roll är viktig i detta.

Stefan berättar att miljöfrågorna är 
högaktuella i landet och att det finns 
många intressen i den så viktiga och 
hotade regnskogen. Samtidigt som 
myndigheterna vill göra naturreser-
vat och skydda skogen så behöver 

Diakonia i Thailand
Diakonia har arbetat på plats i 
norra Thailand sedan 1975. Fo kus 
handlar om att stötta organi sa-
tioner som jobbar för rättighe ter 
bland minoritetsbefolkningar. 

Bland projekten som Diakonia 
är med och finansierar finns 
bland annat MAP Radio – Voices 
without Border. Det är en radio-
station som sprider kunskap till 
framförallt migranter om vilka 
rättigheter man har som arbets-
tagare i Thailand.

Sändningarna görs av migran -
ter från Myanmar och de har 
därför egna erfarenheter och 
berättelser att förmedla till lyss-
narna. I samband med corona-
pandemin sänds även informa-
tion om hygien och hur viruset 
sprids.

människor i byarna kunna bruka mar-
ken för sitt uppehälle. Att bo i skogen 
och bruka den behöver förenas med 
att kunna skydda den. En komplex 
situation där det inte finns enkla 
lösningar. Men Stefan är hoppfull och 
ser att arbetet går framåt. 

– Vi ser en förändring nu och 
att byarna och myndigheterna kan 
samarbeta.

I byarna är det viktigt med kunskap 
och utbildning för att öka förståelsen 
kring bland annat hur marken kan 
brukas på ett hållbart sätt, hur vatten-
täkterna skyddas och miljögifter kan 
undvikas.  

– Idén med miljöprojektet är att 
uppmuntra byarna att ta väl hand om 
Guds skapelse, säger Renuka.

stefan menar 
att det handlar 
mycket om 
att förändra 
inställningen 
till naturen 
genom kunskap 
och inspiration. 

Här blir kyrkan i de kristna byarna 
en betydelsefull del i att jobba för 
hållbarhet. Att hitta en balans i hur 
mycket människan kan ta ut av 
naturen blir en viktig fråga. Många i 
byarna som blivit kristna har gjort sig 
fria från skräcken för andarna som   

Porsak  Jantharayuth (i röd tröja) är projektledare för ett miljöprojekt som Equmeniakyrkan 
samarbetar med i området. Här samtalar han med bland annat Ransri Damrongkeitphana 
(i grön tröja) och Phattana  Phanasaijanjaem (i mörk tröja) som är fältarbetare i 
projektet. Bilden är tagen i Pha Ta Boe Khee, en by som har börjat återplantera träd 
på marker som tidigare skövlats för att odla till exempel majs och sojabönor. 

FO
TO

: D
IA

KO
N

IA

”Jag drömmer om 
enhet i mångfalden  
i Thailand ...”
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som även lyfter fram ledar- och 
lärjungaträningen som viktig. 

Frågor som vad betyder det att vara 
en kristen lärjunge? 
blir viktig ur 
många aspekter. 
Inte minst kring 
hur vi tar hand om 
världen vi lever i. 

– För mig kopplas det här samman 
med Equmeniakyrkans vision om att 
vara en kyrka för hela livet. Lärjunga-
skapet blir en viktig aspekt i att se vår 
vision förverkligas. Mötet med Jesus 
förvandlar oss som lärjungar och vi 
blir en del i Guds mission att förvandla 
världen, avslutar Stefan. 

man som animister trodde bodde i 
varje träd eller sten. Men samtidigt 
som man gjort sig fri från rädslor 
har man i vissa byar 
dessvärre blivit 
mindre rädda om 
naturen.

– Därför blir det 
viktigt med eko-
teologin. Man behöver inte vara rädd 
för andarna men man behöver vara 
rädd om skapelsen.

stefan berättar att Equmenia kyrkan 
står bakom arbetet med samlingar för 
kyrkoledare i området kring rättig-
hetsfrågor och vad vi här i Sverige 
skulle kalla ekoteologi, alltså hur man 
kan läsa Bibeln med utgångspunkt 
i att ta ansvar för jorden och bruka 
resurserna klokt.

Och förutom det stöttar man lokala 
församlingar för att kunna arbeta 
med församlingsplantering i byarna. 

– Vi är med och hjälper till med 
stöd till evangelisterna, säger Stefan 

namn: Bandit Yuenyongtham

ålder: 42 år

arbetar med: Landchef 
för Diakonias verksamhet i 
Thailand

vilka är de största frågorna 
just nu? Etniska minoriteters 
rättigheter är sedan länge en 
stor fråga för oss. Många lever 
som statslösa, trots att de är 
födda i Thailand. Så vi arbetar 
för att de ska få medborgar-
skap eller åtminstone någon 
form av legal status så att de 
ska få samma rättigheter som 
andra thailändare. Till exempel 
statliga anställningar, utbild-
ning, kunna resa fritt i landet 
och möjlighet att engagera sig 
politiskt.

vad �nns det för faror med 
att vara papperslös? Fram-
förallt att bli utnyttjad på olika 
sätt. Till exempel att tvingas 
arbeta under usla förhållan-
den, med låga löner och långa 
arbetsdagar. Många arbetar 
inom fabriksindustrin eller på 
byggen och vill de ha skydds-
utrustning får de köpa den 
själva. Det finns också risk för 
att utsättas för trafficking och 
hamna i sexindustrin.

vad gör diakonia åt detta? 
Vi hjälper till juridiskt så att fler 
kan få thailändskt medborgar-
skap. Vi sprider information om 
de rättigheter som människor 
trots allt har och försöker öka 
kunskapen om trafficking.

Möte i byn Phadopa där miljöprojektet var på agendan. Mötena brukar inledas och avslutas 
med gemensam sång och bön. Från vänster: Uthaiwan, Malinee, Amphorn och Jihae.

Renukas bön för Thailand
Gud, jag ber för situationen med coronaviruset som orsakar många 
problem runt om i världen. Jag ber för att kristna i världen ska lita 
på Gud i alla situationer och att vi försöker göra så som Jesus skulle 

ha gjort. Jag ber också för den politiska situationen i Thailand och för 
sammanhållning bland alla som bor i landet. Amen.

”Mötet med Jesus 
förvandlar oss som 

lärjungar”

FOTO: D
IA

KO
N

IA

Hallå där!

Stötta arbetet i Thailand
swisha en gåva:

Diakonia – 903 30 44 
Equmeniakyrkan – 900 32 86 
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När hanna czitrom, diakon i Ansgarskyrkan 
i Västerås, började fundera över vad hennes 
församling kunde bidra med för att hjälpa under 
coronapandemin, landade hon tillsammans med 

kollegorna i att de ville arrangera en digital insamlingsgala 
för alla åldrar. En gala där pengarna som 
samlades in gick till Equmeniakyrkans 
katastroffond.

– Det blev så överväldigande med coro-
na, att det var kris och katastrof och att vi 
inte kan göra någonting, säger Hanna som 
ville göra skillnad.

– Vi är så bortskämda i 
Sverige, det finns länder 
som drabbats mycket 
hårdare, säger Hanna och 
tillägger att det på många 
platser inte finns fungeran-
de sjukvårdssystem eller 
hjälp för den som blivit 
sjuk och inte kan jobba 
i pandemin. En förlorad 
arbetsdag kan innebära 
att det inte går att försörja 
familjen.

En fredagskväll i juni 
sändes galan som bjöd på 

bland annat förinspelad musikunderhållning med lokala 
artister, program för barnen och inslag från Equmenia-
kyrkans missionärer och samarbetspartners i Nicaragua, 
Kongo och Thailand. Omkring 400 personer tittade på 
sändningen under kvällen och totalt samlades det in 

omkring 30 000 kronor.
– Jag började nästan gråta, det var stort 

när pengarna kom in, säger Hanna som 
är tacksam över responsen från alla som 
skänkt pengar.

Att det gick att göra en gala har stärkt 
församlingen och det finns tankar på att 

göra liknande koncept 
framåt. Kanske redan 
till jul. 

– Man ska våga tänka 
stort och ge människor 
möjlighet, säger Hanna 
som är tacksam över 
alla som hjälpt till på 
olika sätt. Från med-
verkande musiker och 
artister till ljud- och 
bildtekniker.

Galan går att se på 
YouTube, sök på  Hoppet 
Spirar. 

”Jag började nästan gråta  
när pengarna kom in”
För att bidra och göra skillnad mitt i pandemin valde diakonen Hanna 
Czitrom och kollegorna i Ansgarskyrkan i Västerås att bjuda in till 
en digital insamlingsgala där pengarna gick till Equmeniakyrkans 
internationella katastroffond. Ett initiativ som visade sig ge mersmak.

Text: Marianne Lundvall Helgesson   Foto: Emma Alander

Alf Rikner och Hanna Czitrom 
var programledare för 

insamlingsgalan Hoppet Spirar. 

FÖRSAMLING
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Vad får du om du blandar det 
lekfulla från tv-programmet 
Bäst i test med allvaret i de 
globala målen i Agenda 2030 
och kryddar med kristen tro? 
Svar: Barnens tankesmedja 
Challenge.

– Blir detta något som 
barn minns när de är vuxna, 
då har vi lyckats, säger 
projekt ledare Rebecka 
 Björndahl.
Text: AnnaSara Gotting   
Foto: Gustav Hugosson

Om tio år ska den extrema 
fattigdomen vara avskaffad 
och vi ska ha löst klimat-
krisen. Bland annat. Det 

säger Agenda 2030, mål för världen 
som FN:s medlemsstater satt upp och 
lovat att försöka uppnå. För att detta 
ska gå behöver hela världen hjälpas 
åt. Nu gör Diakonia, Equmenia och 
Svenska Alliansmissionens Ungdom 
(SAU) ett samarbete som lanseras 
våren 2021 med roliga utmaningar för 
att belysa de globala målen. 

– Ett av Equmenias viktigaste 
uppdrag är att ge barn och unga fler 
möjligheter att påverka samhället i 
stort och smått. Att helt enkelt få en 
erfarenhet av lärjungaskap i prakti-
ken. Att få ta sig an det tillsammans 

med Diakonia med all deras kompe-
tens är ju en fantastisk möjlighet, 
säger Henric Götefelt som jobbar med 
internationella frågor på Equmenia.

Barnens tankesmedja Challenge 
är ett koncept som hjälper ledare att 
engagera barn i 8 till 12-års åldern i 
rättighetsfrågor.

– Det ska passa in i den ordinarie 
verksamheten och det är lika viktigt 
att det är roligt som att barnen får en 
känsla av att de kan vara med och för-
ändra. Vi har hämtat inspiration från 
barnpopulärkulturen där challenges 
är ett etablerat begrepp på YouTube, 
säger Rebecka Björndahl på Diakonia.

Varje utmaning har koppling till 
ett globalt mål och ska vara lätt att 
anordna för ledaren. Hittills finns 

Nytt koncept för tweenies
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utmaningar som dominoeffekten, 
kläd utmaningen lager på lager på 
lager och popcornpopparpepp.

– Equmenia, SAU och vi var helt 
överens om att det inte ska bli ännu 
en aktivitet där vuxna ska titta på när 
barn gör tokigheter. Ledarna ska vara 
med på samma villkor, säger Rebecka.

utmaningarna ger ledare och 
barn chansen att klura tillsammans 
och lära sig mer om världen och hur 
den kan bli bättre. I dominoeffekten 
handlar det om att visualisera hur 
världen hänger ihop och att vi alla är 
del av en och samma kropp. Dominot 
kan byggas småskaligt på ett bord 
eller stort genom att använda hela 
kyrkans parkering.

– Vår ambition är att barn ska få 
med sig att världen hänger ihop och 
att vi har ansvar för andra människor. 
I och med krafter som nationalism 
och konsumism vill vi visa på något 
annat, säger Rebecka.

Henric Götefelt håller med.
– När hela världen kommer sam-

man för att försöka göra världen 
bättre är det ju både naturligt och 
viktigt att vi kristna är en del i det. 
Jesus lär oss att vi inte riktigt har 
mandatet att strunta i orättvisor vi 
stöter på i världen.

Varje utmaning kommer ha 
koppling till Bibeln och det är också 
en möjlighet att prata om hur Jesus 
utmanar oss i vardagen.

Men barn och unga lär ju sig redan 
om de globala målen i skolan och i 
samhället. Vad kan specifikt Barnens 
tankesmedja Challenge bidra med? 
Henric funderar och säger:

– Vi kan bland annat ge barn och 

unga hopp. Inte hopp som i att försöka 
övertyga dem om att det inte är så 
himla illa egentligen, utan ett hopp 
i att det går att göra skillnad. Vi tror 
ju på en Gud som vill oss och världen 
väl och som dessutom är med oss när 
vi försöker göra världen bättre. Och 
det är ett hopp som är starkare än 
mörkret i världen.

barnens tankesmedja challenge 
är det första gemensamma materialet 
som tagits fram av Diakonia, Equmenia 
och SAU för barn i 8-12 årsåldern, så 
kallade tweenies. Kommer det komma 
fler samarbeten?

– Absolut. Diakonia är ju vår 
biståndsorganisation och Diakonia 
och Equmenia jobbar mycket för att 
komma närmare varandra igen och 
det finns fler konkreta samarbeten 
på gång. Håll utkik! säger Henric 
Götefelt. 

Klä er i innerlig medkänsla. I lager 
på lager på lager får barn och 

ledare chans att fundera över sina 
kläder. Var kommer de ifrån, vem 

har sytt dem och hur påverkar 
klädvalen andra människor?

Barnens tankesmedja 
Challenge är ett 

koncept från Diakonia, 
Equmenia och Svenska 

Alliansmissionens Ungdom 
för barn i åldern 8-12 år. 
Det lanseras våren 2021 

och består av  utmaningar 
kopplat till rättvisa, de 
globala målen och tro.
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Equmeniakyrkan är en kyrka och Diakonia  
är en biståndsorganisation. Vi hänger väldigt 
mycket ihop. ”Hur då?” kanske du undrar.  
 
Jo, Diakonia jobbar på uppdrag av Equmeniakyrkan och Svenska 
Alliansmissionen. Equmeniakyrkan samarbetar med kyrkor runt om 
i världen kring mission. Diakonia har ett socialt och diakonalt arbete 
tillsammans med många olika partners i 25 länder. 

Genom att vi är en kyrka och en biståndsorganisation kompletterar 
vi varandra. Men vi arbetar också tillsammans för bland annat 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och ekonomisk och social 
rättvisa. Vi kan uttala oss ihop i aktuella frågor, samarbeta vid 
katastrofer och samla in pengar till gemensamma projekt. 

Att vi ibland gör saker på lite olika sätt tror vi är nyckeln till att vi 
fungerar så bra ihop.  För det är just i olikheterna som vi kallas att 
delta i Guds omsorg och mission för sin älskade skapelse.

Så var gärna med och stötta Equmeniakyrkan och Diakonia – då 
kommer pengarna till nytta för människor på olika sätt runt omkring 
på vår jord.

Tillsammans i ord och handling för en bättre värld, helt enkelt. 

TILLSAMMANS
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för människors rättigheter. Diakonin föds ur gemenskapen. 
Men diakonin stärker även vår gemenskap vilket i sig också 
är ett vittnesbörd. Vår relation med samarbetskyrkorna 
behöver involvera dessa olika aspekter annars är vår gemen-
skap inte hel. Det är därför vi samarbetar kring sociala 
projekt, utbildning och biståndsprojekt. Och det är så vår 
internationella mission blir en helhet.

i det diakonala arbetet når vi utanför kyrkans gränser 
men behoven är stora och komplicerade. Därför är vi som 
kyrka glada och stolta över Diakonia som är en professio-

nell biståndsorganisation som 
har sina rötter i bland annat 
vår kyrka. Genom Diakonia 
kan vi nå långt utanför vår 
direkta omgivning, spela en 
roll på en internationell arena 
och samarbeta med partners 
och aktörer som kyrkan inte 

har direkt tillgång till annars. 
Så gestaltas det diakonala uppdraget i hela världen 

och så når samtidigt vittnesbördet om Guds kärlek ut till 
människor som vi aldrig annars kunde nå. 

Så spelar Equmeniakyrkan och Diakonia på olika delar 
av den diakonala arenan i världen och kompletterar var-
andra. Så når evangeliet till jordens yttersta 
gräns – i ord och handling. Så blir det en 
mission som förvandlar världen. 

Gerard Willemsen
chef internationella enheten

UTBLICK

Missionsuppdraget är stort och mångsidigt. 
Det speglas också i vår kyrkas verksamhet 
både i och utanför Sverige. Det finns tre 
viktiga delar som man tillsammans kan säga 

utgör grunden för kyrkans mission. Det är gemenskapen 
(koinonia), vittnesbördet (martyria) och diakonin (diakonia). 
Dessa tre delar hänger naturligtvis ihop och går faktiskt 
inte att skilja åt. Men att dela upp dem kan ändå hjälpa oss 
att förstå kyrkans uppdrag. 

Grunden är gemenskapen – de troendes gemenskap, 
som utgör kyrkan i världen. I den gemenskapen finns 
Equmeniakyrkan och våra 
samarbetskyrkor, tillsammans 
med många andra kyrkor. Det 
är i den gemenskapen som 
de andra två delarna har sin 
upprinnelse. Som gemenskap 
vill vi vittna om Jesus Kristus 
och hjälpa varandra i det 
uppdraget. Därför finns vi med och skapar förutsättningar 
för pastorsutbildningar och samarbetar i evangelisations-
satsningar i olika länder. Vi delar budskapet om Jesus 
Kristus tillsammans över landsgränserna. Att vi vittnar 
tillsammans över etniska och kulturella gränser är en del 
av vittnesbördet i sig. Särskilt i en alltmer polariserad värld.

det är också i den gemenskapen som diakonin uppstår. 
Tillsammans som samarbetskyrkor vill vi bekämpa fattig-
dom, kämpa för den skapelse vi har att förvalta och stå upp 

Diakonin uppstår i gemenskapen

”Så spelar Equmeniakyrkan och 
Diakonia på olika delar av den 
diakonala arenan i världen och 

kompletterar varandra.”
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Och det är uppfodrande ord för den 
som vill följa Jesus och ta intryck av 
honom. Det är profetiska ord som 
behöver förkunnas politiskt och 
socialt, och framförallt manifesteras i 
handling.

ett gott råd som ofta förmedlas av 
erfarna andliga vägledare är att gå de 
små stegens väg. Eftersom de som gått 
före vet att det är dom små föränd-
ringarna som får fäste i en människas 
liv som leder till goda vanor och som 
över tid kan innebära storverk. Det 
är alltså inte storleken på gåvan som 
är viktigast, utan att vi ger. Det är 
inte mängden människor vi klarar av 
att innesluta i praktisk omsorg som 
är viktigast, utan att vi innesluter 
människor. För små steg som får fäste 
leder snart till ett nytt steg.

Dessutom är generositet mycket 
smittsamt och ett fantastiskt sätt att 
inspirera varandra. Kanske har du i år 
tid att skriva julkorten som du annars 
inte hinner, skriv då några extra 
uppmuntrande ord i din hälsning. 
Om du inte reser som du brukar och 
det därför finns mer pengar sparade 
än andra år, kanske du kan glädja 
någon ytterligare med en gåva. Och 
tänk gärna på någon utanför dina 
vanliga cirklar.

Låt oss denna jul anno 2020 med-
verka till generositetens pandemi där 
vi inte så mycket vakar över vårt eget. 

Joakim Hagerius
biträdande kyrkoledare

Vi närmar oss jul, en annor-
lunda jul som förväntas firas 
utan att vi reser land och rike 
runt för att möta familj och 

vänner. Detta år blir vi kvar i lägen-
heter och hus. Vi rör oss i små cirklar 
med få människor.

Men även om mycket är annorlunda 
år 2020 är skälet till att vi firar jul det-
samma. Gud älskade världen så mycket 
att han gav den sin ende son, skriver 
evangelisten Johannes när han berättar 
om hur Gud blev människa för att leva 
bland människorna. Julen är en högtid 
som påminner oss om Jesu födelse och 
som därför kännetecknas av generosi-
tet, värme, och givande.

det är en tid på året då många 
organisationer samlar in pengar och 
saker för att ge vidare och möta behov. 
Så kan vi också se på de klappar som 
läggs under granen i det egna firandet. 
Själva handlingen att ge har djupa 
teologiska rötter i det mysterium som 
firas under julen.

Också när aposteln Paulus uppma-
nar människor att leva i kärlek – att 
inte bara tänka på sitt eget bästa utan 
också på andras och därmed återspegla 
det sinnelag som fanns hos Kristus 
Jesus – så rotar han det i berättelsen 
om Guds människoblivande i Jesus 
Kristus. ”Han ägde Guds gestalt men 
vakade inte över sin jämlikhet med Gud 
utan avstod från allt och antog en tjänares 
gestalt då han blev som en av oss”, 
skriver aposteln till församlingen 
i Filippi.

Han vakade inte över sitt, 
det är den livshållningen vi 
påminns om i stundande helger. 

En generositetens  

PANDEMI

FOTO: PETER HOELSTA
D

TEOLOGI 



19VINTER 2020

I slutet av oktober samlades Equmeniakyrkans nya 
missionsambassadörer i ett första digitalt möte. Ambas-
sadörerna är utspridda över hela landet och har sedan 
tidigare olika erfarenheter av kyrkans internationella 

missionsarbete. En av de nya missionsambassadörerna 
är Ida Langdell, medlem i Equmeniakyrkan i Asklanda- 
Ornunga, utanför Vårgårda. 

– Equmeniakyrkans internationella kontakter sker inte 
bara mellan huvudkontoren utan även mellan församling-
arna. Det ser jag fram mot att få berätta om och beskriva, 
säger Ida.

ida är läkare och bor för tillfället i Lund. 
Hon har engagerat sig för internationell 
mission på olika sätt genom åren. Ida 
berättar att intresset för internationella 
relationer har ökat efter att hon fått 
möjlighet att besöka två samarbetskyrkor 
i olika delar av världen.  

De senaste fem åren har Ida besökt vänförsamlingen i 
Kinkenge i Kongo Kinshasa tre gånger. En församling som 
ligger på landsbygden i västra delen av landet.

– I januari 2019 var jag i Ecuador med Equmeniakyrkans 
kurs Till jordens yttersta gräns. Då förberedde vi oss med 
studier under höstterminen och åkte på en två veckor lång 
resa i januari. Där fick vi hälsa på församlingar i landet och 
vara med i det praktiska församlingsarbetet, berättar Ida.

Ida – en av Equmeniakyrkans  
missionsambassadörer 

för att bli missionsambassadör 
ställs inga krav på förkunskaper eller 
erfarenheter från internationell mis-
sion. De som blivit antagna har olika mycket 
kunskap med sig från början. 

Missionsambassadörerna kommer att samlas några 
gånger per år för att få utbildning och information om 
samarbetskyrkor och internationella projekt. Däremellan 
görs församlingsbesök med syftet att inspirera till mer 
internationellt engagemang i församlingarna. 

– Jag vill vara missionsambassadör eftersom jag varit och 
besökt våra samarbetskyrkor i Ecuador och Kongo Kinshasa  
och sett vilka relationer Equmeniakyrkan har med de 
länderna. Upplevelsen av att ha något gemensamt, som en 
tro på Gud, även om kultur och distans skiljer oss åt – det 
vill jag berätta om för andra, avslutar Ida. 

Om Ida
Namn: Ida Langdell

Ålder: 33 år
Bor: Lund 

Aktuell som: 
Equmeniakyrkans 

missionsambassadör 

Just nu finns det  
35 missionsambassadörer

 Är du vår 36:e? 
equmeniakyrkan.se/missionsambassador

Text: Elin Alavik  Foto: Privat
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har pratat om hur de kan hjälpa sina 
föräldrar.

– Ja, hur vi kan aktivera våra 
småsyskon eftersom de tröttar ut våra 
mammor.

Najdeh center erbjuder bland annat 
onlineterapi för barn och vuxna under 
pandemin. Sanaa Kais, som jobbar på 
Najdeh-centret, berättar:

– Husen är väldigt små och barnen 
får inte gå ut. Föräldrarna är stres-
sade på grund av nedstängning och 
arbetslöshet. Barnen lever i en negativ 
stämning hemma och utsätts för en 
våldsrisk.  

Hanaa längtar efter när corona-
pandemin är över. Hon vill hälsa på 
sina vänner och kusiner, gå på zoo 
och besöka centret.

– När jag hör namnet Najdeh tänker 
jag på alla mina vänner och lärare och 
blir alldeles bubblig i hjärtat! 

Fotnot: Sedan intervjun med Hanaa har 
centret i Beirut kunnat öppna i liten skala. 
I vanliga fall har de ett 90-tal barn där per 
dag, nu är de omkring 30. 

Varje morgon går Hanaa upp, 
borstar tänderna och äter 
frukost med sina syskon. Sen 
väntar hon. Vid lunch kommer 

uppgifter från läraren vid det dagöppna 
centret som drivs av organisationen 
Najdeh.

– Där får jag leka och lära mig om 
barns rättigheter. Jag visste inte att barn 
hade rättigheter innan jag kom hit.

najdeh är en av flera hundra 
lokala organisationer som bistånds-
organisationen Diakonia samarbetar 
med. Diakonias fokus är att finnas 
där de fattigaste och mest utsatta 
människorna finns och samarbetar 
med organisationer i 25 länder.
Många av de som hade det tufft innan 
pandemin, har nu fått det värre. Med 
utegångsförbud och isolering har 
bland annat risken för våld i hemmet 
ökat världen över. I Guatemala har 
Diakonia funnits med och startat 
upp en jourlinje som hjälper utsatta 
kvinnor med rådgivning, anmälningar 
och kontakt med advokater. Kvinnor 
som förlorat sin inkomst har även 
fått mat. I Chittagong, Bangladesh, 

har Diakonias samarbetsorganisation 
UTSA en annan roll. Ungdomarna 
själva utbildar andra ungdomar i 
flyktingläger inom smittspridning. De 
har ritat upp linjer på marken för att 
påminna om avstånd och lär ut om 
handtvätt och hygien.

najdeh har flera center i flykting-
läger runt om i Libanon. Där får både 
barn och vuxna hjälp att bearbeta 
traumatiska krigsminnen. På grund av 
pandemin får centren inte ha öppet 

nu, men Hanaas lärare organiserar 
lektioner och träffar digitalt istället.

– När min lärare ringer och berättar 
vilka saker jag kan göra på datorn blir 
jag lycklig! Jag kan till exempel måla 
och spela spel, berättar hon.

Hon har all kontakt med vänner via 
videosamtal och hon berättar att de 
är uttråkade, rädda och stressade. De 

Coronapandemin påverkar alla. Även 
11-åriga Hanaa som bor i ett flyktingläger 
i Beirut och drömmer om att bli astronaut. 
För henne är träffarna med Diakonias 
samarbets organisation Najdeh viktiga. 
Även om de nu måste ske digitalt. 
- De gör mig lycklig, säger hon.
Text: AnnaSara Gotting  Foto: Adib Farhat

”Jag visste inte att 
barn hade rättigheter 

innan jag kom hit”

Hanaa lär sig om 
sina rättigheter 
online
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Pyssla 
en julkrubba
1. Ladda ner mallen på  

equmenia.se/jul och skriv ut.
2. Färglägg figurerna om du vill. 
3. Klipp vid de streckade linjerna 

och vik vid de heldragna linjerna. 
Utförligare instruktioner finns på 
equmenia.se/jul.

Hjälp Josef & Maria att hitta till stallet!

Här har vi samlat lite pyssel och ett poddtips i väntan på att det ska bli julafton. På Equmenias nya 
webbplats, equmenia.se, hittar du bland annat en fin mall på en julkrubba – så du kan du fira 
Jesus födelsedag med ett eget litet stall. God jul!

Hej alla barn!
BARN

Bibelberättelser i poddform
Bibelfesten är en barnteater i poddform utifrån söndags-
skolematerialet Leva Livet. Häng med på roliga och 
tänkvärda avsnitt! Hittas via equmenia.se/bibelfesten eller 
på Spotify.

Visste du ...
... att om du läser fyra kapitel i Bibeln varje 
dag har du läst igenom den på 336 dagar!
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KRÖNIKA

Det var i mitten av 80-talet. Min kör i Johanne-
bergs Missionskyrka i Göteborg var med i ett 
stort körprojekt. Satsningen  gällde den nica-
raguanska bondemässan – den visste jag inte 
så mycket om. Nu vet jag att den angav en 
riktning för resten av mitt liv. 

Vi sjöng den mässan många gånger på olika platser 
i  Sverige. Och vi blev inbjudna till Nicaragua och vi 
sjöng den där. Om och om igen, på svenska och på 
spanska. Vi sjöng ”Hos oss är Gud också fattig. En Gud 

så mänsklig och enkel.”
I en recension i Dagens Nyheter skrev Ingemar Glanzelius: 
”Vi stampade med fötterna och tvingade kören att ta om sista 

versen – en gång till. Då fattade vi varandras händer genom hela 
kyrkan, svenska och katolska präster, svenska och latinamerikanska 
gubbar och gummor och små barn vaggade och sjöng och skrattade 
och nästan fällde en tår [...] Här kom glädjen inifrån och genom oss 
alla. [...] Det är så att en hedning kan bli religiös.”  

Mässan återuppväckte vissheten om Guds närvaro i 
världen, om vår Gud som går hand i hand med de allra 
fattigaste.   

”Att föra sin kamp i handling och i ord” sjöng vi. Och jag gick 
med sångens ord till handling – och började arbeta med 
gatubarn i Guatemala. Och några år senare i Bolivia för 
Diakonia. Och nu är jag tillbaka på Diakonia som general-
sekreterare. En riktning jag inte ångrat.  

nu lever vi i en hel värld i kris. För varje dag som går 
blir allt fler medvetna om mänsklighetens och planetens 
skrämmande utmaningar och det etablerade samhällets 
oförmåga att möta dem. Låt mig ta bara ett exem pel: Redan 
före covid-19 led nästan 700 miljoner människor av hunger. 
Antalet akut hungriga riskerar nu att öka med över 100 
miljoner människor före årets slut. Det är världens fattiga 
och mest utsatta grupper – kvinnor och barn – som 
drabbas värst. 

Insikten om en kris kan verka förlamande. Men den 
kan också frigöra energi. I Bibeln används det grekiska 
begreppet ”kairos” för att tala om avgörande handling och 
förvandling vid de förtrycktas sida i en tid av kris. 

Nu gäller krisen oss alla. Och som i Bondemässan kan vi 
sträcka oss utåt, fatta varandras händer och stampa med 
fötterna och sjunga slutsången: ”Det finns väl inget vackrare 
på jord | än människor som samlas och för sin kamp i handling 
och i ord.” 

 
Tack Gud för att du går vid de fattigas sida. Utrusta oss för 
de handlingar som visar på din närvaro i världen. Verka i oss 
med din kärleks kraft som förmår långt mer än vi kan begära 
eller tänka. Amen.

Lena Ingelstam
generalsekreterare,  

Diakonia

En riktning jag inte ångrat
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i år blir julen annorlunda. Med Diakonias julkram 
får du ett fint gåvobevis att ge bort och stöttar samtidigt 
Diakonias arbete i coronakrisen: till barn i flyktingläger, 
jourtelefon när våld i hemmen ökar och volontärer som 
utbildar för att hindra smittspridning. 

Köp ditt gåvobevis på diakonia.se

pg 90 33 04-4
verksamheten granskas av 
svensk insamlingskontroll

Digitalt församlingsbesök
Vill ni ha ett digitalt besök från Diakonia i er gudstjänst? 
Med start i januari finns ett antal filmer med koppling till 
några av Diakonias projekt och en tillhörande betraktelse 
på Diakonias YouTube-kanal. 

youtube.com/diakoniaaid

1 procent för världen
Har du sett Diakonias kampanj 1 procent för världen i 
Diakonias sociala medier? Just nu lyfter vi vikten av 
att Sverige fortsätter att bidra till ökad jämställdhet, 
demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen. 

diakonia.se/engagera/1-procent-for-varlden

Skicka en 

JULKRAM 
till den du tänker på!



Ur bildarkivet
1966 startade svenska frikyrkorådet biståndsorganisa-
tionen Diakonia. Allt började som ett löfte till de allra mest 
utsatta att Frikyrkan Hjälper. Det blev även organisationens 
namn de första åren. Bangladesh är ett av de länder som 

Diakonia har arbetat i allra längst. Bilden är från SMU:s 
stora scoutläger Möt Mä (1992) där Sultana Begum fanns 
med och berättade om sitt land och stödet från Sverige.

bankgiro: 900-3286 
Ditt OCR-nummer finns  
i adressfältet ovan.

swish: 900 32 86
Märk gåvan  
”Internationellt”

Gör extra mycket skillnad i världen just nu!
Vår insamling till internationell mission pågår mellan första advent  

och 31 januari. Ge din gåva med hjälp av OCR-numret ovan eller via Swish.  
Stort tack för att du är med. Din gåva gör skillnad.

till  jordens yttersta gräns


