
Längtar ni efter att läsa? Och göra det tillsammans med andra? 
Att tillsammans med andra och en bok tolka och utforska livet och 
tron? Studieförbundet Bilda erbjuder bokcirklar och boksamtal med 
inspiration från satsningen ”Equmeniakyrkan läser” - i samverkan 
med Equmeniakyrkan. 
 

LÄSTREND ÖVER SVERIGE 

Vi ser hur en lästrend breder ut sig över Sverige. Med Bildas stöd kan ni nu i 
församlingen starta en bokcirkel eller bjuda in till en ekumenisk cirkel på den 
ort där ni bor. Ett enkelt sätt att erbjuda gemenskap, fördjupning i samtal om 
livet och kristen tro. Men också utmaning, ny kunskap och fördjupade insikter. 
Bilda har verktygen och kan ge konkret stöd, också under rådande pandemi, 
när det är svårare att träffas. 

Vi tror att läsandet bidrar till spännande möten och rika samtal med oss själva, 
varandra och Gud.  

Och genom läsandet av en eller flera böcker kan vi reflektera kring vad som bär 
oss genom livet. 

Var med och utmanas, utrustas och utvecklas genom läsande och samtal i en 
digital bokcirkel! 

MED UTGÅNGSPUNKT I ”EQUMENIAKYRKAN LÄSER” 

Idén bottnar i Equmeniakyrkans kompetensutvecklingssatsning för anställda 
medarbetare som heter Equmeniakyrkan läser. Under hela 2021 erbjuds digi-
tala bokcirklar med nyutgiven teologisk litteratur.  

”Vi Läser” innebär att ni själva kan starta bokcirklar i er egen församling eller 
tillsammans med andra, oavsett samfund. Vi utgår från högaktuell och nyutgi-
ven litteratur. Bilda ger hela tiden konkret stöd. 

Vi läser



BÖCKERNA SOM INGÅR I ÅRETS SATSNING:

Om Gud och allt annat
Roland Spjuth 

Bildas digitala bokcirkel startar med storboksamtal på Zoom 1 mars 

Tid: 19.00 – 20.30. Öppen för alla. Samtalsledare: Petra Falk.

Övriga träffar sker 8 mars, 22 mars och 12 april.  
Samtalsledare: André Jakobsson, regional kyrkoledare i Equmeniakyrkan, region Nord

När larmet tystnar hörs tonen
Sofia Camnerin   

Jag tror för att förstå: en essä om att finna och bli funnen
Pekka Mellergård 

Bonusbok: 
Gud: jakten; existentiell svindel i  det 21:a århundrandet
Joel Halldorf 

Jack
Marilyn Robinson 

MER INFORMATION

Ni får tillgång till konkret stöd för att leda samtalen, en bra rabatt på böckerna, 
storboksamtal på Zoom och mycket mer. Som alternativ finns även möjlighet 
att delta i Bildas digitala bokcirkel.

All information och anmälningsmöjligheter hittar du på www.bilda.nu/viläser.
Har ni ytterligare frågor hör gärna av er till paulina.lindgren@bilda.nu  

Hoppas läsandet bidrar till ny gemenskap och fördjupande samtal under året!

Paulina Lindgren 
Utvecklingsansvarig profilområde Kyrka, Studieförbundet Bilda 

Elisabeth Lindgren  
Samordnare för bildning och kompetensutveckling i Equmeniakyrkan
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