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Fredag
14.00 Incheckning till konferensen (och fika)
15.00 Storseminarium, Magnus Malm, 

Equmeniakyrkan Vårgårda 
16.15  Parallella seminarier och workshops i 

Vårgårda 
17.00 Middag   
19.00 Gudstjänst med nattvard och förbön för 

Vägledningsåret. Fika
21.30 Kvällsprogram i olika lokaler i centrala 

Vårgårda 

PROGRAM

Program
Program

Se separat  
program för 
guds tjänster, 

barnkonferens, 
seminarier, 

aktiviteter och 
kvällsprogram.  

Årsmötets  
förhandlingar är 

öppna för alla och 
pågår lördag 9.00 

till söndag  
ca 10.30.
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Lördag    
08.30 Morgonandakt    
09.00-17.00 Förhandlingar för ombuden,
    Barnkonferens
09.30 Fika finns att hämta   
10.00 Seminarier och aktiviteter (ej ombud) 
12.00 Lunch (barn äter med vårdnadshavare)
13.00 Seminarier (ej ombud)   
15.00 Fika finns att hämta    
15.30 Workshops och aktiviteter (ej ombud) 
17.00 Middag (barn äter med vårdnadshavare)
19.00 Gudstjänst. Fika 
21.30 ”Berörd” Konsert och hoppfullt samtal. 

Lokal: Tångahallen

Söndag    
08.30 Morgonandakt    
09.00-10.30 Förhandlingar för ombuden  
09.00-12.00 Barnkonferens 
09.00 Workshops och aktiviteter (ej ombud) 
09.30 Fika finns att hämta
10.00 Seminarier (ej ombud) 
11.00 Storseminarium i Tångahallen. Dela tron 

vidare med nya generationer – med barnen 
i mitten 

12.00 Lunch    
14.00 Gudstjänst. Fika 

Barnmöte med Kompisbolaget

PROGRAM
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Barnkonferensen är för alla barn från 4 år och uppåt och pågår parallellt 
med förhandlingarna på lördag fram till och med storseminariet på 
söndag. 

Måltider äter barnen med sina vårdnadshavare. Alla barn är välkomna 
på barnkonferensen. De barn som inte är föranmälda behöver anmäla 
sig i konferensbyrån under fredagen och lördagen. Incheckning sker där 
alla deltagare checkar in i Tånga Hallen. De barn som är med prickas 
av på en lista vid lämning och hämtning. Det kommer finnas minst en 
huvudledare och flera hjälpledare för barnen. 

Samlingsplats: Pingis

BARNENS KONFERENS

Barnens konferens 

31

PINGIS
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Lördag 
8.30 Morgonandakt med 

alla i Tångahallen   

9.00   Samling, fika, häng/lek  

10.00  Valbar aktivitet: padel/
bowling/utelek  

11.00  Valbar aktivitet: padel/
bowling/utelek  

11.50  Återsamling 

12.00  Lunch. Barn äter med 
sina vårdnadshavare   

13.00  Drop in  

13.30  Samling  

14.00  Poolhäng och bad, lek 
och fika  

15.30- Barnens Tankesmedja
17.00  Challenge  

Söndag 
08.30   Morgonandakt med 

alla i Tångahallen   

09.00  Samling   

09.30 Barnens  
pilgrimsvandring

 inkl. fika  

12.00  Lunch med 
vårdnadshavare  

14.00  Barnmöte med 
Kompisbolaget 

BARNENS KONFERENS

Barnkonferensen avslutas på 
söndagen med ett fartfyllt 
barnmöte kl 14.00 med 
Kompisbolaget, som leds av 
Linda och Jojjo Ullmå. Deras 
valspråk är ”Du e´okey, precis som 
du e´!” och för fram det i form 
av drama, sång, rörelse, trolleri 
& tro i en härlig blandning.
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Internationella gäster

INTERNATIONELLA GÄSTER

Rev Pattaranan Katue
Thailand Karen Baptist Convention, 
ledare för Karen Development and 
Service Foundation Thailand. 

Rev Sergey Lyan
Seniorpastor i den kristna 
evangeliska kyrkan ”Assembly of 
God” i församlingen ”Full Gospel” 
i Tasjkent. Han vigdes till biskop i 
Uzbekistan i 2009 och verkar som 
det än idag. 

Miss D
Centralasien.

Rev Chip Swanson
Evangelical Covenant Church 
Alaska.

Rev Pattaranan Katue

Rev Sergey Lyan

Rev Chip Swanson
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Gudstjänst och andakt 
Konferensens gudstjänster och morgonandakter är öppna för 
alla på plats i Tångahallen, Vårgårda. Gudstjänsterna sänds 
även live samt kan ses i efterhand på Equmeniakyrkans 
YouTube-kanal. 

Fredag 
19.00  Gudstjänst med förbön för Vägledningsåret (pastorer 

och diakoner som ska ut i tjänst första året innan 
ordination).  
Predikan: Joakim Hagerius. Mötesledare: Maria 
Hammar. Medverkan av dansgruppen God Moves. 

Lördag 
08.30  Morgonandakt under ledning av Lena Bergström och 

André Jakobsson 

19.00  Internationell gudstjänst med förbön för missionärer. 
Predikan: Lasse Svensson. Mötesledare: Elin Alm. 
Medverkan av Magnus Helmner och Alingsås Gospel. 

Söndag 
08.30  Morgonandakt under ledning av Lena Bergström och 

André Jakobsson 

14.00  Ordinationsgudstjänst och sändning.  
Predikan: Karin Wiborn. Mötesledare: Liselotte J 
Andersson. Medverkan av körgrupp. 

GUDSTJÄNST & ANDAKT
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SEMINARIER

Seminarier, workshops  
& andra aktiviteter

Du behöver inte anmäla dig till seminarierna. Lokaler anges 
nedan men kan komma att ändras. På fredag är det möjligt för 
alla att gå på seminarier och andra aktiviteter. På lördag löper 
dessa parallellt med förhandlingarna. Program och aktiviteter 
arrangeras i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Workshops och aktiviteter 
Under kyrkokonferensen kan du också få information och 
i vissa fall delta i kortare workshops och andra aktiviteter. 
Platsen för workshops är Lektionssalen. Tider meddelas på 
schema i konferensbyrån.  

• Suntprat 

• Brukssånger 

• Arbetet kring klimatnödläget 

• Kyrka-samhälle, diakoni och flyktingarbete 

• Stöd och material för samtal i församlingar i HBTQ-
relaterade frågor

• Heliga vanor och fördjupad bibelläsning   

 »  Läsa Bibeln i församlingen utifrån pilotöversättningar av 
delar i Nya testamentet från Bibelsällskapet

 » Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen. 
Befrielseteologi och respektfulla samtal 
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• En promenadvänlig reflektionsvandring om våra sinnen kopplat till 
livet och tron. Vandringen börjar vid mattältet vid Tångahallen. Följ 
orange snitselband.  

• Sinnesrogudstjänst med mera

 

ONSDAG 
 
Digitalt förinspelat seminarium. Publiceras på 
equmeniakyrkan.se den 10 augusti.

Hopp i kyrkans gemenskap
Ett digitalt seminarium om hoppets 
dynamik i den tid vi lever i. Werner 
Jeanrond, professor i systematisk teologi, 
tidigare Lunds universitet. 

FREDAG 
15.00 - Storseminarium
Hopp för vår tid och kommande 
Bibelstudium med Magnus Malm, 
retreatledare och författare.

Equmeniakyrkan, Vårgårda 

16.15 – Valbara seminarier 
Parallella seminarier i olika lokaler på Tånga Hed.  

När Gud korsar gränser 
Om att välkomna människor på flykt. Hur visar vi gästfrihet och hur 
kan vi skapa gemenskap över gränser? Berättelser från församlingars 
mottagande av människor på flykt från Ukraina: Equmeniakyrkan i 

Magnus Malm

Werner Jeanrond

SEMINARIER
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Lerkil. Anne Grudeborn och David Köster. Tullbrokyrkan i Falkenberg, 
Bo och Britt-Marie Zandén m fl. Teologisk reflektion av reflektion av 
Equmeniakyrkans regionala kyrkoledare i Stockholm Jenny Dobers. 

Seminarievärdar: Sofia Rosén; handläggare för arbete i asylfrågor 
Equmeniakyrkan och Inga Johansson; samordnare för kyrka samhälle i 
Equmeniakyrkan. 

Lokal: Caféet

Är Gud naturvetare? Om 
naturvetenskap och tro 
Ett seminarium som, utifrån fjolårets 
motion, tar upp relationen mellan 
naturvetenskap och kristen tro. Förberedda 
inledningar om naturvetenskapssyn och 
teologi med efterföljande samtal och 
frågor. 

Medverkande: Crister Andersson; 
fil mag. tidigare gymnasielärare, Jan 
Blomgren; professor tillämpad kärnfysik, 
Arne Fritzon, teologisk sekreterare 
Equmeniakyrkan. 

Seminarievärd: Gerard Willemsen, chef 
internationella enheten Equmeniakyrkan.

Lokal: Lektionssalen

Equmeniakyrkan i klimatnödläge 
Vad händer, varför gör vi och vilka kan vi bli? Under seminariet samtalar 
vi om nödläget världen befinner sig i, varför Equmeniakyrkan försöker 
att ställa om, vad det gör med oss som kyrka och vilka möjligheter vi har 
att göra skillnad. 

Medverkande: Henric Götefelt; Lena Bergström och Annelie Anderberg 
från Equmeniakyrkans klimatgrupp.

Lokal: Matsalen  

Jan Blomgren

Crister Andersson

SEMINARIER
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Längtan efter hopp – meningsfulla möten vi alla kan få vara 
med om

Vilket hopp kan vi förmedla till 
människor i stunder av motgång 
och ohälsa? Vilken längtan finns i 
samhället idag och vilket hopp kan vi 
som församlingar och enskilda kristna 
förmedla? Vad händer när gåvor och 
egenskaper kommer till sin rätt när vi 
sätter ord på vår längtan om hopp för 
församlingen?

Medverkande: Anna-Karin Ryberg, pastor 
i Equmeniakyrkan, som för tillfället 
arbetar deltid på Sjukhuskyrkan på Södra 
Älvsborgs Sjukhus där planering pågår 
för ett projekt kring existentiell hälsa. 

Martin Klementz, pastor i 
Equmeniakyrkan, anställd av 
Betlehemskyrkan Göteborg och arbetar 
också som NAV-pastor på fängelse och 
krogpastor i Göteborg. I det arbetet 
har han bl a arbetat med Livsstegen, 
ett material kring tro och liv skapat av 
prästen Olle Carlsson. 

Mikael Nilsson, diakon och arbetar 
i Region Väst som förenings- och 
församlingsutvecklare. Mikael arbetar 
bland annat med Växtpooler, där 
församlingar samverkar för att på bästa 
sätt möta människor i och utanför 
församlingarna. 

Lokal: Hemvärnet 

Martin Klementz

Anna-Karin Ryberg

Mikael Nilsson

SEMINARIER
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LÖRDAG 
Valbara seminarier, aktiviteter och workshops på området för dig som 
inte är ombud. Alla lokaler är på Tånga Hed.  

10.00-12.00  &  13.00-15.00
Välkommen att måla!  
Bibelord och enkla böner kan inspirera 
oss att måla. Låt färgerna flöda 
och inbjuda till skaparglädje. Inga 
förkunskaper behövs. Enkelhet och 
lekfullhet är våra ledord! Färg, penslar 
och papper finns på plats. 

Ledare: Gerdine Willemsen och Lena 
Wohlfeil. Det går att fortsätta måla även 
på eftermiddagen. 

Lokal: Hemvärnet 

10.00-12.00  &  13.00-15.00 
Pilgrimsvandring: Herre, visa mig 
vägen 
Vandringen startar vid Tångahallen 
och vi går på enkla stigar i det vackra 
naturreservatet Tånga hed. Ta med 
det du vill äta och dricka under själva 
vandringen. 

Ledare: Liselotte J Andersson, evangelist 
i Equmeniakyrkan och vandringsledare 
Annelie Eliasson, diakon.

Lokal: Samling vid Tångahallens entré

SEMINARIER
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10.00-10.45
När Gud korsar gränser 
Om att välkomna människor på flykt. Hur visar vi gästfrihet 
och hur kan vi skapa gemenskap över gränser? Berättelser från 
församlingars mottagande av människor på flykt från Ukraina: 
Ö-hjälpen, Missionskyrkan Donsö. Maria Lorensson, Gunilla Olsson 
och Equmeniakyrkan i Alingsås där Peter Lindroos berättar. Teologisk 
reflektion av reflektion av Equmeniakyrkans regionala kyrkoledare i 
Stockholm Jenny Dobers.  

Seminarievärdar: Sofia Rosén; handläggare för arbete i asylfrågor 
Equmeniakyrkan och Inga Johansson; samordnare för kyrka samhälle i 
Equmeniakyrkan. 

Lokal: Caféet  

11.00-11.45
Längtan efter hopp – meningsfulla möten vi alla kan få vara 
med om
Vilket hopp kan vi förmedla till människor i stunder av motgång och 
ohälsa? Vilken längtan finns i samhället idag och vilket hopp kan vi som 
församlingar och enskilda kristna förmedla? Vad händer när gåvor och 
egenskaper kommer till sin rätt när vi sätter ord på vår längtan om hopp 
för församlingen?

Medverkande: Anna-Karin Ryberg, pastor i Equmeniakyrkan, som för 
tillfället arbetar deltid på Sjukhuskyrkan på Södra Älvsborgs Sjukhus där 
planering pågår för ett projekt kring existentiell hälsa. 

Martin Klementz, pastor i Equmeniakyrkan, anställd av Betlehemskyrkan 
Göteborg och arbetar också som NAV-pastor på fängelse och krogpastor i 
Göteborg. I det arbetet har han bl a arbetat med Livsstegen, ett material 
kring tro och liv skapat av prästen Olle Carlsson. 

Mikael Nilsson, diakon och arbetar i Region Väst som förenings- och 
församlingsutvecklare. Mikael arbetar bland annat med Växtpooler, 
där församlingar samverkar för att på bästa sätt möta människor i och 
utanför församlingarna. 

Lokal: Hemvärnet 

SEMINARIER
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13.00-13.45 
Är Gud naturvetare? Om naturvetenskap och tro
Ett seminarium som, utifrån fjolårets motion, tar upp relationen mellan 
naturvetenskap och kristen tro. Kort summering från fredagen och 
fortsatta fördjupande samtal utifrån seminariets deltagare. inledningar 
om naturvetenskapssyn och teologi med efterföljande samtal och frågor. 

Medverkande: Crister Andersson; fil mag. tidigare gymnasielärare, Sven-
Allan Bjerkemo; Civilingenjör SVR, samhällsplanerare, Jan Blomgren; 
professor tillämpad kärnfysik, Arne Fritzon, teologisk sekreterare 
Equmeniakyrkan

Seminarievärd: Gerard Willemsen, internationell chef Equmeniakyrkan

Lokal: Lektionssalen

13.00-14.30 
Med barnen i mitten 
Jesus ställer barnen i mitten och säger att Guds rike tillhör dem. Hur gör 
vi det tydligt hos oss? Teologisk workshop om barnen. 

Medverkande: Liselotte Spåre, ansvarig för KonfaS samt barn & familj 
i region Syd i Equmeniakyrkan och Charlotte Thaarup, regional 
kyrkoledare Equmeniakyrkan Syd. 

Lokal: Caféet

14.00-14.45 
Teologi och praktik i klimatnödläge 
Var finner vi ord och mening nu? Vad kan en församling göra?  

Under det här seminariet samtalar vi om hur en teologi i klimatnödläget 
ser ut och formas men också om församlingens potential som omställare.  

Medverkande: Lena Bergström, evangelist Equmeniakyrkan, André 
Jakobsson; regional kyrkoledare i region Nord och Henric Götefelt, 
projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

Lokal: Matsalen

SEMINARIER
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SÖNDAG
10.00-10.45 
Kristen i klimatnödläge 
Hur formas ett lärjungaskap av 
klimatnödläget? 

Under det här seminariet samtalar vi 
om att vara kristen i en klimatförändrad 
värld. Vi får brottas med frågan om hur 
vi kan bidra till att spegla Guds omsorg om skapelsen på den platsen där 
vi bor. Hur kan vi som kristna tänka globalt och leva lokalt? 

Medverkande: Annelie Anderberg, Equmeniakyrkans klimatgrupp 

Lokal: Caféet
 

11.00-11.40 - Avslutande storseminarium
Avslutande storseminarium för alla i Tångahallen.

”Dela tron vidare med nya generationer” – med barnen i 
mitten
Ett avstamp för arbetet att dela tron vidare med nästa generation. Hur lär 
vi oss att tala och leva tro? Hur delar vi heliga vanor med barn och unga 
och hur kan kyrkan utvecklas i vår tid? Storseminariet är en start för 
Equmeniakyrkans prioriterade arbete kring barn, familj och församling. 
Presentation av materialet ”Med barnen i mitten”.  

Medverkan: Karin Wiborn (biträdande 
kyrkoledare), Johanna Bjurenstedt 
Gustavsson (projektledare i temagruppen 
barn och unga), Elin Alm (ordförande 
i temagruppen) och Carin Dernulf 
(generalsekreterare Equmenia)

Lokal: Tångahallen

SEMINARIER

Johanna Bjurenstedt

Annelie Anderberg
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I anslutning till kvällsprogrammen kommer det vara möjligt att fika/äta. 

FREDAG 
21.30  
Pubkväll  
med Michael Jeff Johnson
Musik och samtal med Michael Jeff 
Johnson. 

Lokal: Mathias Kök och Rum 

Vart är vi på väg? En global quiz- och musikkväll 
med Diakonia 
Låt dig utmanas i dina globala kunskaper och ha chansen att vinna 
fina priser! Vi bjuder på internationella förfriskningar. Medverkar, 
programleder och inspirerar gör Lena Ingelstam, generalsekreterare 
Diakonia, Unni Jonsson och Jacob Ämterlind (kommunikatörer 
församlingsengagemang) samt liveband. Också du förstås! 

Lokal: Centrumkyrkan  

Kvällsprogram

KVÄLLSPROGRAM

Michael Jeff Johnson
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Med världen i fokus – En kväll med våra 
internationella gäster
Möt våra internationella gäster och njut rättvisemärkt kvällsfika. 
Hör hur det är att leva och vara kristen i Thailand, Centralasien 
och Alaska. Det blir spännande samtal om mission i denna tid. Om 
att vara kyrka i omständigheter så olikt våra. Samtidigt gott om 
utrymme för dina funderingar. En kväll då vi möts i den världsvida 
kyrkan. 

Värdar: Gerard Wilemsen, chef internationella enheten 
Equmeniakyrkan och Ulrika Morazan, biträdande chef 
internationella enheten Equmeniakyrkan. 

Lokal: Equmeniakyrkan Vårgårda 

Bio: ”Frikyrkans historia” 
Frikyrkornas historia har spelat 
en viktig roll för formandet av 
det svenska samhället. I filmen 
”Frikyrkans historia” berättas under 
en timme om demokratiseringen 
och byggandet av Sverige där bl. a 
frikyrkorna spelat en avgörande roll. 

Frikyrkorna var tidiga med att ta in kvinnor i olika styrande 
positioner. De tilläts predika och alla medlemmar hade en röst 
när beslut skulle tas. Barn- och ungdomsarbetet var viktigt liksom 
sången och musiken. Missionen öppnade ögonen för världen. 
Med självklarhet bidrog frikyrkorna till samhället genom socialt 
arbete och bildning. Likaså arbete med religionsfrihet i praktiken. 
Samtidigt finns frågor, som t ex försoningsstriden som bearbetas 
ännu idag. 

Produktionen bygger på omkring 30 timmars intervjumaterial. 
Resultatet är en fascinerande berättelse om hur frikyrkorna 
varit en normbrytande rörelse som format vårt samhälle under 
175 år. Efter filmen följer ett reflekterande samtal med en panel 
om frikyrkornas roll idag. Vad handlar radikalism om? Vilka 

KVÄLLSPROGRAM
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systemförändringar och skriva/oskrivna regler behöver vi reagera mot 
idag – oaktat konsekvenser? Åldersgräns 7 år. (Filmen är granskad av 
statens medieråd. Därför har filmen en åldersgräns på 7 år.) 

Medverkande: Peter Ljungqvist, Bilda, och Karin Wiborn, 
Equmeniakyrkan med flera. 

Lokal: Biografen i Vårgårda, Rialto Bio 

Obs! Biljetter finns i konferensbyrån. Först till kvarn!  

LÖRDAG 
21.30 
”Berörd” Konsert och hoppfullt samtal  
Magnus Helmner med band och Alingsås gospel sjunger.

Journalisten och författaren Charlotte Rørth, Danmark, som oväntat 
mötte Jesus, samtalar med kvällens värdar Viktoria Jannerland och 
Robert Tjernberg.

Sändaren bjuder på förtäring. 

Gäst: Charlotte Rørth. Danska Charlotte Rørth är journalist och författare 
till ett antal böcker som undersöker hur det är att ha och leva med de 
religiösa upplevelser som ju mellan 50 och 75 procent av oss människor 
är med om, enligt nya studier. I sin debutbok 2015, ”Jag mötte Jesus – 
bekännelser från en motvilligt troende”, berättar Charlotte om sina egna 
överraskande möten med Jesus, som hon hade utan att vara en andlig 
sökare. Boken blev en internationell succé och ges även ut i Sverige.  

Det gör även hennes senaste bok, ”Med rak 
rygg – en berättelse om tro och moderskap”, 
som precis har publicerats. I den läser 
Charlotte Bibeln med en kvinnas blick och 
berättar hur det ger henne kraft att se nya 
vägar i #MeToo-debatten.

Lokal: Tångahallen 

KVÄLLSPROGRAM

Charlotte Rørth




