Equmeniakyrkan i samtid och framtid
Inbjudan till EHS första uppsatskonferens 20 maj 2022
Varje år forskar studenter vid svenska universitet och högskolor och skriver
uppsatser med relevans för teologi, kyrka och församlingar. Tyvärr
uppmärksammas denna forskning sällan i den utsträckning den förtjänar.
Det vill vi ändra på!
Equmeniakyrkan och Enskilda Högskolan Stockholm bjuder nu tillsammans in till en
första uppsatskonferens. Tema för konferensen är “Equmeniakyrkan i samtid och
framtid”. Vid konferensen presenteras forskning gjord av studenter vid svenska
universitet och högskolor som direkt berör Equmeniakyrkan. Det kommer också hållas
panelsamtal, samt ordnas lunch, gemensam gudstjänst och avslutande middag.
Är du intresserad av att diskutera Equmeniakyrkans samtid och framtid tillsammans med
andra som både funderar över det och som gestaltar det i församlingarna? Är du nyfiken
på hur relativt nyblivna pastorer och teologer tänker kring kyrka i början av 2020-talet?
Kom och var med i samtalet!
Vi samlas 20 maj 2022, kl. 9.30 på EHS, Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma.
Konferensavgift
150 kr för deltagande i konferensen (inkl. lunch och fika)
350 kr för deltagande i konferensen och festmiddagen (inkl. lunch, fika, middag)
Anmälan
Anmäl dig på formulär via denna länk:
https://forms.gle/gcmjPrZkqsrRUKNJ7
Sista anmälningsdag är 8 maj 2022.

Equmeniakyrkan i samtid och framtid
Program 20 maj 2022
9.30 - 10.00

Registrering och kaffe

10.00 - 10.30

Morgonbön och välkomnandet
Karin Wiborn, Biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan
Petra Carlsson, Biträdande rektor EHS
Joakim Hagerius, Biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

10.30 - 12.00

Panelsamtal: “Utmaningar och möjligheter för
Equmeniakyrkan i den tid vi lever i nu”
Lasse Svensson, Kyrkoledare Equmeniakyrkan
Emma Gunnarsson, Styrelseledamot Equmenia
Magnus Hagevi, Professor i statsvetenskap, Linnéuniversitet
Maria Öst, Pastor och föreståndare Equmeniakyrkan Surte
Margareta Wredenberg, Ordförande i Jakobsbergskyrkan,
Järfälla
Daniel Strömner, Programansvarig Teologiskt program,
inriktning pastor, EHS
Moderation: Gustaf Björkman, Chef för enheten ordinerade
medarbetare, Equmeniakyrkan

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.30

Presentation av uppsatser inom olika sektioner

14.30 - 15.00

Paus / Fika

15.00 - 16.00

Presentation av uppsatser inom olika sektioner

16.15 - 17.00

Gudstjänst
Predikan: Winnieross Olofsson, student, pastorskandidat, EHS
Musik: Carl Lagerqvist, student, pastorskandidat, EHS

17. 30 - 19.30

Gemensam middag

Equmeniakyrkan i samtid och framtid
Presentation av uppsatser
Ulf Bergsviker, Kyrkans begär efter erkännande: en studie av sårbarhet, socialitet och
lärjungaskap i Clara kyrka och Immanuelskyrkan Stockholm
Kristo Burman, Möten med det heliga: En studie av ikoner i kyrko- och gudstjänstrum inom
protestantiska traditioner i Stockholm
Lisa Danell, Växa i gemenskap
John Eidering, Jag, du, dom eller vi? Om delaktighet i gudstjänsten
Karin Fritzson, Kan jag slänga mina sopor här? En explorativ studie av gemensam bikt inom
Equmeniakyrkans bildarsamfund
Hampus Flyman, Kristenblivande: Fallstudium av sex växande församlingar i Equmeniakyrkan
Mattias J Fröding, ”Han kommer ur graven med byte…”: Fem pastorers syn på betydelsen av
Jesus död och uppståndelse
Carin Hemmati, Tillsammans eller var för sig. En studie av fyra församlingars mångfaldsarbete i
mångkulturella miljöer inom Equmeniakyrkan Region Stockholm
Arne Josefsson, Är kyrkans uppdrag att vara trovärdig och relevant?
Johanna Karlsson, Unga vuxnas delaktighet i församlingsgemenskapen
Linnea Lidskog, Unga vill – om välkomnande gemenskaper, frågor och förtroende. En kvalitativ
studie kring unga vuxnas relation till kyrka & församling
Marcus Lind, Amerikansk metodistmission i Sverige: Den svenska Metodistkyrkans etablering
åren 1865–1876
Elina Skarin, "Man får bara sitta och stå" En studie om barns relation till gudstjänst
Jacob Molander, Spindeln i nätet?: En studie av musikledarskap i Equmeniakyrkan
Julia Strömner, Efterföljelsens förutsättningar: en studie om tro i ett sekulariserat samhälle utifrån
två generationer
Christina Thaarup, Medlemskap och medlemsvård inom Equmeniakyrkan. En pastoralteologisk
undersøkning av hur pastorer ser på inaktiva medlemmar.

