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Distrikten satsar...
Identitet är inte något som en gång 
för alla slagits fast utan en process 
som inte avstannar förrän livet läm-
nar oss, oavsett om det gäller individ 
eller kyrka. 

Sid 3

...liksom Gemensam Framtid
De redskap som tidigare använts av 
bildarsamfunden vill vi fortsätta an-
vända men gärna genom att sätta in 
dem i en ny ram präglad av helhets-
tänkande. 
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Nystart i församling
Oftast är det till det positiva, då flera 
vill detta och har en längtan att skapa 
och förändra församlingens arbete 
och längtar också efter att försam-
lingen ska växa och leva vidare. 

Sid 7
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Bakgrund
Våra tre samfund har sin historia när det 
gäller dessa frågor. Under senare år har 
en hel del gjorts. Dåvarande Missionsför-
bundets inriktning i början 2000-talet var 
”Uppdraget – Mission 2000”. Då startades 
bl a  ett arbete med församlingsmentorer, 
vilket även berörde ÖVD. Uppgiften för 
mentorerna var att med ögon utifrån stötta 
församlingarna i deras utvecklingsprocesser. 
Fram till 2006 genomfördes ett 40-tal pro-
cesser i församlingar inom ÖVD, sedan har 
efterfrågan på församlingsmentorer klingat 
av. 

Även inom Baptistsamfundet har man 
på senare år betonat värdet av att försam-
lingarna samarbetar med handledare och 
det har främst skett utifrån konceptet Na-
turlig församlingsutveckling (NFU). NFU 
har under lång tid varit ett redskap som 
använts av de flesta samfunds församlingar, 
däribland Missionskyrkans och Metodist-
kyrkans, nu senast genom satsningen Fler 
Friska Församlingar. Flera av mentorerna 
inom ÖVD har också varit handledare 
inom NFU. Ett femtontal av BSDs försam-
lingar har på ett eller annat sätt tagit del av 
NFU som redskap för utveckling.

Inom Metodistkyrkan genomfördes 
under 2009 en församlingsanalys där alla 
församlingar ombads svara på frågor om 
relationer i samhället och om vilka visioner 
man hade. Församlingsanalysen har varit 
ett verktyg för distriktsföreståndarna att 
använda i samtal med församlingarna om 
deras framtid. 2009 beslutades även att ett 
av huvudfokusområdena de närmaste åren 
skulle vara att utveckla och nyplantera för-
samlingar. 

Tankarna väcks på nytt
Hösten 2011 kallade Roland Brage sam-
man de som inom ÖVD arbetat med för-
samlingsutveckling. Syftet var att reflektera 
över hur man på bästa sätt kunde utmana 
församlingar och föreningar att våga ta steg 
för att möta nya människor med evangeli-
um och finna relevanta verksamhetsformer 
för detta. Gruppen utökades först med någ-
ra från ÖVDs distriktsstyrelse och sedan 

med Christer Hambre från BSD och Tina 
Bergenbrink från Studieförbundet Bilda. 
Gruppen har fört ett intensivt samtal om 
hur, och på vilket sätt, den skall kunna ut-
mana församlingar och föreningar att våga 
ta nya steg. Arbetsgruppen har presenterat 
sina idéer för respektive styrelse, som ställt 
sig bakom och även avsatt ekonomiska 
medel så att Mogens Nielsens arbetsinsats, 
som projektledare på 40%, kan köpas av 
Töcksmarks Missionsförsamling. 

Syfte 
Med inspiration från evangeliet vill vi ut-
mana församlingar och föreningar att se 
möjligheterna i det lokala. Genom utö-
kad kunskap om egna resurser och om det 
sammanhang där församlingen/föreningen 
finns tydliggörs både hinder och möjlighe-
ter. I ett snabbt föränderligt samhälle är den 
egna identiteten viktig för att inte förlora 
fotfäste och målsättning. Identitet är inte 
något som en gång för alla slagits fast utan 
en process som inte avstannar förrän livet 
lämnar oss, oavsett om det gäller individ 
eller kyrka. Den svåraste delen i en föränd-
ringsprocess är kanske inte den mentala 
förändringen utan att i praktiken lämna 
gamla vanor och ta nya modiga steg.

Långsiktiga mål
Att fokusera på och utmana församlingar 
och föreningar till förnyelse, utveckling och 
växt. 

Att identifiera vad det är i församling/
förening som gynnar en positiv utveckling 
och ger glädje och engagemang.

Att skapa en resursbank av personer med 
olika kompetenser för att kunna möta för-
samlingarnas/föreningarnas skiftande be-
hov. 

Att påverka Medarbetarlyftet i vårt om-
råde så att det fokuserar på frågan om för-
nyelse, utveckling och växt.

Nuläge
I slutet av augusti inbjöds ordföranden i 
föreningar/församlingar till fyra samlingar 
om projektet. Sammanlagt deltog ett 60-tal 
personer från 30 församlingar/föreningar. 

Alla fick möjlighet att skriva ner de tre mest 
angelägna frågorna i församlingen/fören-
ingen just nu. Utifrån dessa uppgifter går 
projektet vidare, vilket så småningom kan 
leda till ett antal tydliga utvecklingsproces-
ser i församlingar tillsammans med Mogens 
Nielsen. 

Inom ramen för redan befintliga pastors-
gemenskaper i olika områden kommer Mo-
gens även att träffa pastorer. En samling har 
redan hållits. Här erbjuder Mogens även 
möjligheten att få personlig coachning. En 
styrgrupp till stöd för Mogens har också 
utsetts och består av Tina Bergenbrink, 
Roland Brage, Christer Hambre och Bengt 
Källberg. I takt med att projektet växer och 
processer kommer igång blir det även ak-
tuellt att rekrytera fler personer med olika 
kompetenser. De församlingar som inte va-
rit representerade i de samlingar som varit, 
men är intresserade, kan ta kontakt med 
Mogens Nielsen eller någon av distriktsfö-
reståndarna. 

Christer Hambre, Distriktsföreståndare 
Baptisternas Svealandsdistrikt
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 Krönika

Framsidesbild:  
Ur det som varit kommer 
något nytt.  
Foto: abe Fet stil = distriktsarrangemang

Det här num-
ret av Kana-
len handlar 

om förnyelse, 
utveckling och 

växt. Ett nog så 
viktig ämne att re-

flektera över. Jag me-
nar att varje församling 

borde ta en titt i backspegeln 
för att se framåt. Egentligen tror 

jag de allra flesta församlingar och fören-
ingar kör med en verksamhet som har sina 
rötter från 1950-talet och nu lever vi med 
helt andra förutsättningar. 

Då fanns det tid för det ideella enga-
gemanget. Vi var något av en fritidskyrka 
som inte minst tog ansvar för barnen och 
de unga. Pedagogiskt och verksamhetsmäs-
sigt var det former som svarade mot män-
niskors behov. Vi lever idag så att tiden för 
ideellt engagemang har minskat. Kraven på 
arbetsmarknaden är höga och de som inte 
får plats, stressas och jagas av olika åtgärder. 

På femtiotalet skapade vi en egen frikyr-
kokultur där hela vårt engagemang ägde 
rum i kyrkan. Idag tar vi del av hela kultur-
utbudet. Barnen står i centrum och föräld-
rar är idag långt mer barninriktade än när 
jag växte upp. Båda mina föräldrar fanns 
alltid på plats hemma på bondgården, men 
det var väldigt sällan de gjort något särskilt 
för oss som barn. 

Jag har tittat en del på statistiken inom 
vårt geografiska område från 1 januari 2010 
och från 1 januari 1998. Siffrorna inom pa-
rentes avser 1998. 

Antal församlingar 109 (148), försam-
lingsmedlemmar 7421 (9310), barn-och 
ungdomsföreningar 64 (104), Deltagare i 
aktiviteter; barn 1314 (4906), scout 1913 
(4950), ungdom 1214 (2416) övrigt 353 
(1125). Det här visar tydligt att vi tappar 
ca 20% av församlingens medlemmar och 
på barn- och ungdomssidan har vi tappat 
ca 64%. 

Jag menar att alla församlingar borde se 
i backspegeln och välja väg. Var vill vi vara 

2025? Skall vi fortsätta som vi gjort tidi-
gare och fortsätta att tappa i numerär eller 
skall vi med Guds hjälp sätta oss ner och 
fundera över vad det är att vara församling 
idag? Vad är människors behov? Hur skall 
vi fira gudstjänst så den både når fler och 
berör mer? 

Syftet med den här krönikan är inte att 
skapa dåligt samvete. På en del håll kan det 
vara så att antalet barn har minskat. I ut-
flyttningsbygder bor det färre människor 
och det finns flera anledningar till att det 
ser ut som det gör. Men jag skulle önska 
att varje församling tar sig tid och  gör en 
avstämning och funderar över församling-
ens framtid. Vi får ett förnyat samfund med 
förnyade församlingar. I den här processen 
och sökandet vill vi gärna finnas med och 
även dela erfarenheter från församlingar 
som prövar nya sätt att möta människor. 

Roland Brage
Distriktsföreståndare

Titta i backspegeln och välj väg Förnyelse, utveckling och växt
Från i höst och till halvårsskiftet nästa år satsar Svenska Missionskyrkan/SMU 
i ÖrebroVärmland-Dals distrikt (ÖVD), Baptisternas Svealandsdistrikt (BSD) 
och metodistförsamlingar i motsvarande område på ett utvecklingsprojekt i 
församling och förening. Sedan hoppas vi att arbetet kan fortsätta i den nya 
Region Svealand inom equmenia och Gemensam Framtid.

Christer Hambre är pastor och distriktsfö-
reståndare i Baptisternas Svealandsdistrikt.

November
10  Lekmannautbildning, Kristinehamn
13-14  Medarbetareretreat, Kil, Sörgården
17  VISION 21, Bengtsfors Missionskyrka
17  Fair Play, Skårekyrkan
17  Internationell dag, Skårekyrkan
18-25  Kyrkornas Globala vecka
23-25  Demokrati Jamboree, Fryshuset, Stockholm
24  Regionalt Bildarmöte, Örebro, Betelkyrkan
24  SSR:s årsmöte

December
2-6/I  Offerdag för mission i andra länder
8  Lekmannautbildning, Kil
15  VISION 21, Bengtsfors Missionskyrka
27-2/1  Team evangelisation, Sunne
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Välkommen att vara med och bilda Region 
Svealand för equmenia och Gemensam 
Framtid i Betelkyrkan, Örebro, lördagen 
den 24 november.
Program
13.00 Häråt vill vi! Olle Alkholm och 
Amanda Östman
13.30 Tre spår att välja bland:
- Musikens roll i gudstjänstens utveckling, 
Lena Wohlfeil
- Styrelsens roll i församlings- och fören-
ingsutveckling, Bo Rybrand och Per West-
blom
- egumenia + scout = equmeniascout, Lena 
Ericsson
14.30 Servering

15.00 Bildarmöte
equmenia bildar en regional förening, antar 
stadgar, väljer styrelse mm
GF bekräftar förtroenderåd, samtal om 
uppdrag, arbetssätt och församlingsutveck-
ling, information om val av regional kyrko-
ledare och namnfrågan mm
16.30 Korv och bröd
17.00 Gudstjänst, Olle Alkholm, Per West-
blom, Lena Wohlfeil med kompgrupp
19.30 Betel Session, konsert med David 
Åhlén (inträde för bildarmötesdeltagare: 80 
kr)

Mötesprogrammet är öppet för alla. Beslu-
tanderätt vid equmenias bildarmöte har en-

dast den som är representant för sin fören-
ing och registrerar sig innan mötet börjar.
Finns det frågor kring bildarmötet och 
Region Svealand, kontakta Christer Ham-
bre, processledare för regionen, christer.
hambre@gemensamframtid.se eller 070-
5798096.

Nu bildar vi Region Svealand 24 nov
Låt mig få citera “Kyrkan är inte läng-
re ett ställe att gå till utan ett folk att 
tillhöra. Kyrka är inte längre något 
man är åskådare i utan en familj att 
vara del av. Kyrkan är inte ett pro-
gram för att nå ut till världen utan ett 
folk som tar med sig Guds rike in i en 
förlorad värld på ett smittande sätt” 
Neil Cole.
Detta är en god beskrivning av de tankar 
vi står inför när vi tänker tankar om en ny 
kyrka. 

En kyrka där människor inte i första 
hand är byggnader, utan gemenskap. 

En kyrka där människor inte är åskådare 
utan engagerade, delaktiga av helheten och 
gemenskapen. 

En kyrka som inte i första hand är pro-
gram utan är en levande funktion av helig 
närvaro där människor lever och finns.

Detta är en kyrka som vet sitt uppdrag, 
känner sig utmanad av kallelsen av att göra  
Jesus känd, trodd och efterföljd. Det är 
också en kyrka som vet om sina möjligheter 
i de människor som finns i gemenskapen, 

men det är också en kyrka som har läst av 
sina begränsningar och gjort sin utvärde-
ring för att kunna gå vidare. 

I vårt projekt vill vi inom distrikten och 
jag som anställd i projektet vara en aktiv del 
i församlingars funderingar och samtal om 
församlingens framtid och liv. Låt mig få 
använda en av de bilder som jag har med 
när jag möter er i församlingarna.

 Vi tänker oss att vi är i ett spel med två 
halvlekar. Vi har gjort den första och kän-
ner att vi är på väg in i nästa. Mycket har 
fungerat, men det är också mycket som inte 
fungerade som vi hade tänkt. För att kunna 
gå vidare behöver vi få gå in i halvtid, in 
i omklädningsrum för att i avskildhet till-
sammans göra en utvärdering och för att 
tillsammans formulera vårt framtida spel.( 
man vinner aldrig en match genom att bara 
spela en halvlek.)

Här behöver vi förenas i bön, för att 
hitta rätt fokus. Vi behöver söka oss in i 
ett närmare studium av Guds ord för att 
hitta vägledning. Här behöver vi ställa frå-
gor, våga vända på alla stenar och inte vara 
rädda för att ställa frågor som ”varför” det 
är som det är. Allt detta för att vi vet att 

det finns en fortsättning som vi behöver 
förbereda oss för. Vi är kallade till en fort-
sättning. Låt oss tillsammans be om kraft 
att möta framtiden med engagemang och 
hängivenhet.

Jag ser fram emot att få möta er i samtal 
om dessa frågor.

Ni kan nå mig på telefon: 070-6837698 
eller genom mail: nielsen.mogens@gmail.
com

Mogens Nielsen, Töcksfors

Dags för nästa halvlek

En helg på Karlskoga folkhögskola var det 
med distriktets Lekmannautbildning 13-
14 oktober. På lördag handlade det om 
gamla testamentet med Anders Fritzson 
(t.h.) som föreläsare och på söndag var 
det kyrkohistoria med Rune W Dahlén.
Engagerade deltagare är fr.v: Inga-Britt 
Karlsson, Gräsmark, Margit Ilbratt och 
Roland Hesselroth, Bäckefors, Maria och 
Bruno Harrysson, Årjäng samt Ingrid 
Rudelius, Örebro. Foto: abe.

Lekmannautbildningen

Vad var det som gjorde att ni bestämde er för 
att göra en omstart?
Tankar om förändring har funnits länge 
och samtalen har varit många, men inte så 
mycket har hänt. Det kändes som nu el-
ler aldrig. Vi måste göra något för att för-
samlingen ska finnas kvar och vi kände att 
vi har en uppgift i vårt samhälle. Men vi 
klarade det inte själva, vi behövde hjälp. Så 
vi blev en del av missionskyrkans omstarts-
arbete.

Ni har också gjort en omvärldsanalys. Berätta 
hur ni gjorde den och vad gav den er för det 
fortsatta arbetet?
Eftersom vi inte hade någon egen lämplig 
kontakt lämnade vi uppdraget om om-
världsanalys till ett företag som arbetar 
med marknadsföring. Dessutom kände vi 
att det var bra med nya synvinklar på vårt 
arbete. 

Ett antal Skattkärrbor i olika åldrar blev 
intervjuade om behov i Skattkärr och om 
synen på missionsförsamlingen. Resulta-
tet blev positivt och vi kände att det fanns 
mycket att gå vidare med. 

Hur är själva omstartsarbetet organiserat? 
(Jag tänker på både styr- och referensgrup-
pen.)

Som en uppstart i utvecklingsprojektetet 
om församlingsutveckling, som Svenska 
Missionskyrkan/SMU i ÖrebroVärmland-
Dals distrikt och Baptisternas Svea-
landsdistrikt och  Metodistförsamlingar 
genomför, inbjöds församlingar till reflek-
tionskvällar om församlingarnas nuläge 
och tankar inför framtiden. 

Efter en utmanande föreläsning av Mo-
gens Nielsen gavs möjlighet att reflektera 
över sin situation och vilka frågor som ses 
som viktiga att reflektera över utifrån varje 
församlings situation. 
Här följer några synpunkter och frågeställ-
ningar som lyftes upp.
Framtidsfrågor
Hur formar vi vår kyrka så att den betyder 
något för vårt samhälle?  Hur skapar vi mö-
tesplatser för både unga och gamla, hur hit-
tar vi ett diakonalt perspektiv så att vi kan 
möta ”olika” människor?
Mer Inspiration
Vi behöver få en positiv självförståelse, vi 
behöver utveckla gudstjänster, hitta former 

för smågrupper, hitta nya former för att 
växa ”andligt”.
Trötthet
Flera församlingar uttrycker att det finns en 
trötthet som leder till minskat engagemang 
och i samband med det också frågan om att 
hitta tillbaks till glädjen i allt arbete som 
bedrivs.
Ung/Gammal
Det finns en oro för att olika generationer 
möts allt mindre vilket leder till att inte 
förstå varandra och att det är svårt att hitta 
gemensamma uttryckssätt.

Barn och ungdomsarbete
Hur kan vi forma ett barn och ungdomsar-
bete som fungerar idag? Hur kan vi stötta 
ledarna och hur kan vi få barn och ungdo-
mar att komma till vår kyrka?
Ekonomi
Det finns en oro för ekonomi och hur för-
samlingen ska orka bära personal och bygg-
nader.
Rekrytering av anställda
Hur hittar vi ett långsiktigt sätt att se på vil-
ken kompetens vi behöver när vi rekryterar?
Detta är bara några exempel på frågor som 
nämndes i samband med de olika kvällarna 
som ordnades på flera platser. Vi som arbe-
tar med det här projektet tar dessa frågor 
med oss och söker former för hur vi kan 
vara ett stöd för de församlingar som be-
höver tänka vidare.  Vi hoppas också att ni 
som församlingar vågar sätta Er ner med 
goda samtal där ni vågar vara ärliga och be-
jaka det som  fungerar bra men också vågar 
tala om det som inte fungerar.

Bengt Källberg, Kristinehamn
som sitter i styrgruppen för projektet

Tankar från möte med församlingar

Mogens Nielsen

Be
ng

t K
äll

be
rg

Omstart i
Ö Fågelvik

En projektledare, diakon Elvy Axelsson, 
anställdes på deltid. För att ringa in behov 
och hitta former, tillfrågades människor 
från olika sammanhang i Skattkärr, om 
att vara med i en referensgrupp. Dessutom 
finns en ledningsgrupp på fem personer 
som driver idéerna framåt.

Var finns ni idag och hur går det?
Utifrån omvärldsanalysen, referensgrup-
pens förslag och församlingens visioner har 
vi i höst börjat en satsning som vi kallar 

NyFiket. Det är ett öppet café på onsdags-
kvällar och vid sex av dessa kvällar medver-
kar inbjudna gäster med varierande teman. 

Vi samarbetar bl.a. med skolan och 
idrottsföreningen. Under kvällarna är kyrk-
salen öppen med Spa-för-själen. Vid starten 
har det varit god uppslutning och vi hoppas 
på många nya kontakter inför framtiden.

Roland Brage intervjuade 
pastor Gunlög Ehne och

diakon/projektledare Elvy Axelsson 
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Gemensam Framtid satsar på 
Församlingsutveckling 

Hälsning från
Ekeby Baptistförsamling

Den lokala församlingens centrala 
beydelse har betonats i arbetet med 
Gemensam Framtid (GF) och har 
även lyfts fram i de texter vilka har 
antagits som grundläggande för den 
nya kyrkan. Att på olika sätt stödja 
församlingens liv och arbete 
måste därför uppfattas som en 
huvuduppgift för GFs organi-
sation, på central och regional 
nivå. 
”Församlingsutveckling” kan uppfat-
tas som en sammanfattning av detta 
stöd eller som en särskild del av det. 
I vilket fall som helst är det viktigt 
att vi i den nya kyrkan klargör vad vi 
menar med detta och andra begrepp 
som relaterar till församlingen, eller 
använder ett annat bättre ord. Upp-
giften är alltså att stödja och upp-
muntra livs- och växtkrafterna i för-
samlingen, så att församlingen kan 
leva som en vittnande, gemenskaps-
byggande och tjänande gemenskap i 
världen. 

Församlingens unika anatomi
Det är viktigt att uppmärksamma alla 
de delar som kan bidra till växt. Sam-
tidigt behöver vi ta ett samlat grepp 
och se lite mer systematiskt på vad 
som faktiskt leder till utveckling för 
församlingar. Det finns alltid en risk 
till missledande förenklingar. De kan 
vara både instrumentella, sociala och 
andliga; gemensamt är att de har en 
one-size-fits-all-lösning på alla situa-
tioner och svårigheter. ”Bara ni gör så här 
– som de gör – löser sig allting”. Försam-
lingsutveckling i GF utgår från den lokala 
församlingens unika anatomi och kontext 
samt församlingens egen beskrivning av sitt 
läge. Kyrkans uppgift är att tillhandahålla 
människor och redskap som kan hjälpa 
församlingen att ”upptäcka sig själv”, med 
förtjänster och brister, samt finna vägar och 
handlingar som vitaliserar församlingens liv 
och tjänst och för den närmare sin vision. 

GF har valt en organisation med tema-
grupper, varav ”Församling” är den största. 

Gruppen håller som bäst på att forma sitt 
arbete med bl a församlingsutveckling och 
det finns goda möjligheter att samla erfa-
renheterna, tänka nytt och ur detta för-
råd ta fram både nytt och gammalt (Matt 
13:52). En tanke är att varje region ska ha 
förenings- och församlingsutvecklare (50-
200 % beroende på regionens storlek), 

vilka blir en mycket viktig länk för det na-
tionella arbetet med detta område. 

Viktigt att skapa identitet
Den 11-12 sept hade equmenia och GF en 
hearing om förenings- och församlingsut-
veckling.  Ett viktigt syfte med dagen var 
att ge underlag för beslut om hur GF och 
Temagrupp Församling ska arbeta med för-
samlingsutveckling. Grundfrågan som vi 
arbetade med löd: Vad innebär, vad ska vi 
kalla och hur ska vi utöva: Stödet till för-
samlingar som syftar till att göra GFs lo-

kala församlingar ännu mer livskraftiga? 
Det blev ett mycket gott och engagerat 
samtal. Inte minst potentialen i samverkan 
med equmenia och deras tänkande om-
kring olika åldersgruppers behov snarare än 
metoder, blev mycket tydlig och fruktbar. 
Vidare användes förhållningssätten i GFs 
strategiska plattform som bestämningar 

för vår målbild när det gäller försam-
lingsutveckling. 

I samtalet fanns också två bränn-
punkter: identitet och samverkan. I 
formandet av en ny kyrka är det vik-
tigt att skapa identitet; att hitta vägar 
som är våra och som vi kan känna 
stolthet över. Samtidigt har vi rika 
erfarenheter av samverkan med an-
dra kyrkor och samfund, bl a genom 
Nätverket Församlingsutveckling. Vi 
behöver hitta vägar där vi kan för-
ena både behovet av identitet och 
möjligheten i samverkan med andra 
när det gäller församlingsutveckling. 
Även fortsättningsvis kommer vi att 
använda församlingsmentorer/hand-
ledare i vårt församlingsutvecklings-
arbete. Dessa ska vara utbildade i att 
stödja församlingarna utifrån GFs 
förhållningssätt, behov och sam-
manhang. De redskap som tidigare 
använts av bildarsamfunden vill vi 
fortsätta använda men gärna genom 
att sätta in dem i en ny ram präglad 
av helhetstänkande. 

Vad ska då allt detta kallas? Ska vi 
fortsätta att benämna det vi gör som 
församlingsutveckling? Andra ord 
som föreslagits är församlingsvitalise-
ring och församlingsväxt. Samtidigt 
är vi som arbetar nationellt fullstän-

digt medvetna om att utvecklingsprocesser 
av olika slag pågår hela tiden i våra försam-
lingar, alldeles oavsett vad vi ”hittar på” från 
kansliet. Vår förhoppning är att vi både kan 
vara med och ge stöd till det som pågår och 
kan hjälpa församlingar att komma igång 
med sådana. Hör gärna av er med berättel-
ser och respons utifrån din församlings ar-
bete till per.westblom@gemensamframtid.
se, 08-580 031 20

Per Westblom
Koordinator Församling i GF

Vad var det som gjorde att ni beslutade er för 
söka förnya ert arbete?
Detta var innan jag kom till församlingen 
(jag började 2008), men församlingen ver-
kade ha kommit till vägs ände och efter att 
haft flera samtal (under flera år) om och hur 
församlingen skulle gå vidare insåg man det 
nödvändiga behovet av en förändring (själ-
va omstartsprocessen genom SBF startade 
2008). Flera år utan pastor och med gan-
ska få medlemmar (drygt 30), ansåg man 
att det var tufft att vara församling på den 
lilla orten.

Några valde att lämna församlingen i 
denna process, men några tyckte nog ändå 
att det fanns möjlighet att bygga vidare på 
det som funnits tidigare. Församlignen in-
såg också sitt behov av förändring och för-
nyelse, då en krismedvetenhet hade vuxit 
fram under en längre tid, då man hade in-
sett att antingen avslutar vi församlingen, 
eller så gör vi en omstart och börjar något 
nytt för att bygga vidare in i framtiden. 
Församlingen bestod också mestadels av 
tonåringar och medelålders människor och 
hade därför en potensial att fortsätta verka 
som församling i bygden. 

Dessutom hade församlingen under fle-
ra år byggt upp ett ganska stort kontaktnät i 
bygden, genom församlingens trogna arbe-
te med scouter och små barn med sina för-
äldrar i öppna förskolan ”Lillträffen”. Detta 
tillsammans med att församlingen hörde 
om att Svenska Baptistsamfundet ville satsa 
på församlingar i likande situation genom 
att bedriva ny- och omstartsprocesser i lo-
kala församlingar. I omstartprocessen fanns 
ett ekonomsiskt stöd och hjälp med hand-
ledning i processen under flera år, som kan-
ske också var nödvändigt för att processen 
skulle kunna genomföras i församlingen. 

Hur ser själva processen ut? Är det styrelsen 
eller en särskild grupp som driver den här frå-
gan? Hur delaktig är församlingen?
Först och främst är det församlingsled-
ningens ansvar att driva processen. Genom 
regelbundna träffar med mentor (ca 3-4 
ggr/termin), utvärderas och prövas proces-
sen under längre tid. Hur har det gått, vad 
har varit bra, mindre bra, är vi på väg i rätt 
riktning o.s.v. Processen ska sedan förank-
ras i hela församlingen som får insyn och 
möjlighet att tycka till. Detta har vi gjort 

genom att samlas till gemenskapskvällar en 
lördagkväll/månad.

Har ni någon vision eller mål för er föränd-
ringsprocess?
Församlingen har under längre tid tillsam-
mans med mentor arbetat fram en målsätt-
ning och en vision som ska överenstämma 
med tankarna och anledningarna till att 
församlingen valde att göra en omstart. 
Denna vison ska sedan användas som kom-
pass för de olika intiativ och aktiviteter som 
ordnas, så att församlingen är på väg i rätt 
riktning.

Några för er nya grepp för att vara en försam-
ling/kyrka i samhället?
Församlingen har arbetat med att förnya 
gudstjänsten, där bl.a lovsång och tillbed-
jan har blivit en viktig del av förnyelsen, 
men också genom att fler möjligheter att 
uttrycka sina behov och sin längtan efter 
Gud har tagit större del av gudstjänsterna. 
Församlingen har också startat hemgrupper 
där hjälp och stöd ska uppmuntra varandra 
att vara och leva som kristen i vardagen.

Församlingen vill enligt längtan och vi-
sion visa på Guds generositet och bygga en 
vidare och större gemenskap med männis-
kor i trakten. Därför har exempelvis flera 
grillfester ordnats där alla människor i trak-
ten bjudits in för att vara med och ta del av 
gemenskapen. Andra exempel är stickcafé, 

fotbollskvällar där livefotboll visas på stor-
bild och återkommande bönedagar.

Hur påverkar den här processen er försam-
ling?
Processen påverkar givetvis församlingen 
mycket och de flesta människorna är på 
något sätt eller i större del indragna i för-
ändrningsprocessen. Oftast är det till det 
positiva, då flera vill detta och har en läng-
tan att skapa och förändra församlingens 
arbete och längtar också efter att försam-
lingen ska växa och leva vidare. 

Givetsvis påverkar denna process också 
negativt för en del människor. Församling-
en får ju pröva en hel del nya initiativ och 
grepp som för en del kan verka ovanliga och 
främmande. Men i sin helhet är församling-
en på en gemensam väg tillsammmans in i 
framtiden. 

Roland Brage har intervjuat 
pastor Magnus Fritzon.

Historia
”Den 11 nov 1861 bildades Ekeby baptistför-
samling efter en dopförrättning i bäcken vid 
Kärvingerud nära Kvarntorp. I den kalla höst-
kvällen gick man sedan till Anders Jonssons 
gård i Nedre Torsta, där tio unga personer 
beslöt att bilda församlingen. ”
Så börjar berättelsen om Ekeby Baptistför-
samlings historia på församlingens hemsida 
www.navesta.se

Baptistförsamlingens kyrka, Nävestakyrkan, ligger strax n.o. om Kumla i Närke.

Församlingsutveckling handlar bl.a. om att hitta vägar som 
är våra. Foto: www.fotoakuten.se
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Vi närmar oss Räntans gård, Visnum en 
solig och härlig höstdag. Där står hunden 
Ester viftandes på svansen och tar emot oss. 
Det är diakonerna i distriktet som träffas. 
Linnea Kihlström 
har fixat fika åt oss 
och vi får ta plats i 
en liten mysig stuga 
på gården. Vi pratar 
om våra arbeten om 
diakonins roll i den 
nya kyrkan och Spa 
för Själen som nu har 
blivit ett nätverk på 
riksplan. 

Främst tar vi del 
av hur Linnea job-
bar med ett arbetsfält 
bland annat bestå-
ende av två Svenska 
kyrkan-församlingar och två missionsför-
samlingar, puben, äldreboenden och inte 
minst sin egen gård med Grön Arena. Vi 
tar en rundvandring både till fots och med 
bil över detta stora område. 

På gården möter vi dottern Elin som är 
socionom. Hon är i färd med att laga lunch 
ute i den ombyggda ladugården tillsam-
mans med en av brukarna. I dessa lokaler 
sker de flesta träffarna som de har. Det 
hänger härliga bilder på väggarna, på en 

bild kan jag se ett gäng damer som sitter 
och dricker kaffe på en bänk ute i fårhagen 
med rollatorn bredvid sig. Dessa damer är 
en av de grupper som Linnea träffar. Hon 

bakar tillsammans 
med dem, de kokar 
sylt, tillverkar äppel-
mos. Så går de med 
överblivet äppelrens 
till grisarna. Och det 
slår mig, hur lätt är 
det inte att komma 
med färdig sylt eller 
nybakat bröd och ge 
bort till våra äldre, 
men tänk att få va 
med och tillverka och 
att få känna doften, 
sitta och rensa bären 
och göra sylten. 

Sista stoppet som vi gör på vår rundresa 
är vid Hults sommarhem. Marie Lindholm 
har en andakt med oss där. Hon är diako-
nisekreterare på riks. Vi planerar för fram-
tiden och räknar med att träffas igen om ett 
år, då i Skattkärr och se hur det går för Elvy 
Axelsson i hennes diakontjänst.

Monica Thorängen Hjelm
Distriktskonsulent - inrikting diakoni 

och administration

Diakoner på väg!
Missionskyrkan i Karlskoga har bytt namn. 
Det skedde i samband med gudstjänsten 
söndagen den 9 september.

Karlskoga Missionsförsamling har varit 
aktiv i processen med att skapa den nya 
kyrkan, Gemensam framtid. Övergången 
från att vara en del av Svenska Missions-
kyrkan och till att bli en del av Gemen-
sam framtid, manifesterades redan i maj, 
samma helg som vår kyrkoledare Lasse 
Svensson och hans biträdande kyrkoledare 
installerades i sina roller.

Som en del i att vi nu är med i ett nytt 
samfund, beslutade församlingens styrelse 
att byta namn på kyrkan. När den byggdes 
för 55 år sedan fick den namnet Missions-
kyrkan, ett naturligt val då. Den gamla 
kyrkan hette förresten Salemskyrkan. I 
sökandet efter lämpligt namn kom nam-
net Rävåskyrkan tidigt upp som förslag. 
Styrelsen lade så småningom fram namnet 
till församlingsmötet som enigt beslutade 
ändra namnet. Och nu är det alltså gjort. 
Kyrkan ligger vid Rävåsen, en stor rull-
stensås mitt i Karlskoga, en oas att vandra i.

Avtäckning och trumpetfanfar
I högtidsgudstjänsten, som leddes av för-
samlingens pastor Robert Bådagård, ge-
staltades namnbytet av kyrkan genom att 
en bokstav i taget i det nya namnet vändes 
fram. Varje bokstav uttryckte en önskan 
om vad den nya kyrkan vill stå för. Bok-
staven Ä står för ärlighet, det ena K:et för 
kärleksfullhet, osv. Till varje bokstav läses 
ett passande bibelord. De gamla kollekt-
boxarna, på vilka namnet Karlskoga Mis-
sionskyrka samt SMU-märket var ingrave-
rat, lades också åt sidan och fyra nya boxar, 
gjorda av Conny Andersson 88 år, togs i 
bruk.

Mellan själva gudstjänsten i kyrksalen 
och serveringen i Mariasalen vandrade för-
samlingen ut på kyrkbacken. Där avtäcktes 
det nya namnet på kyrkväggen. Bådagård 
ledde ceremonin och Bernt Edel spelade en 
fanfar på trumpet. Lennart Fredman, som 
rent praktiskt haft ett stort ansvar för den 
nya skylten, avtäckte den.

Dagarna före höstupptakten och namn-
bytet har nära 3000 församlingsblad delats 
ut i Karlskoga med information om vad 
som händer framöver i Rävåskyrkan. Det 
inbjuds till många olika samtalsgrupper. 
För det är ju det kyrkan vill vara, en plats 
för det goda samtalet.

Robert Bådagård, pastor
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Församling på landet jubilerar
Visnums missionsförsamling i Värmland 
har firat 150 år. Där finns ett missionshus 
mitt i byn Vike samt Hults sommarhem, 
som är församlingens sommarkyrka vid Vä-
nerns strand.

Församlingen bildades 1862 i samband 
med att en kvinnoarbetsförening anställde 
en lärarinna som undervisade både i sön-
dagsskolan och ”vardags”skolan. Det blev 
starten till  den omfattande verksamhet 
som berört och fortfarande berör så många 
människor i bygden. Några axplock:

1862 En kvinnoarbetsförening, ”vilken 
männen stundom biträdde med sina råd 
och...uppmuntringar”. Detta blev grunden 
till missionsföreningens bildande.

1923 Medlemsantalet är som störst 236 
medlemmar - uppdelat i två församlings-
kretsar med fem missionshus.

1950-talet var den senaste starka till-
växtperioden med totalt 71 nya medlem-
mar! Seriemöten vid Medhamn ute vid 
Vänern under sommaren 1951 hölls längre 
än planerat. En kulmen med 900-talet be-
sökare är noterat i pastor Johan Lindströms 
årsberättelse 1951.

1969 Gösta W Kullgren hade av intresse 
räknat ut det antal olika möten som för-

siggått både i församling och SMU. Under 
året hölls 469 sammankomster! 

1991 En timmerstomme köptes i Glava 
i västa Värmland i all hast och blev till ett 
genuint kapell på Hult 3 år senare!

2000 En vecka med arbetsnamnet Livs-
viktigt startar på Hult i augusti. Med rikse-
vangelister och egna krafter har det blivit 
en slags ”mini-Hönö-konferens” för östra 
Värmland. Denna satsning har fortfarande 
dragkraft.

Så många pastorer, lekmän och män-
niskor som engagerats under årens lopp 
är oberäkneligt. Församlingen har fortfa-
rande stor kontaktyta i bygden och många 
är engagerade både i SMU-arbetet och inte 
minst på sommarhemmet.Det är anledning 
till stor glädje och tacksamhet!

Nuvarande verksamhet, när försam-
lingen består av 79 medlemmar, omfattar 
söndagsskola , upptäckarscout och även-
tyrsscout, tonår, auktioner, Alphagrupper 
och gudstjänster. På sommarhemmet finns 
dagöppen servering, badplats, gästhamn, 
bollplaner, sommarloppis och program-
kvällar. Valborgsmäss- och midsommaraf-
ton tillsammans med Livsviktigtkonferen-
sen samlar mycket folk på vänerstranden.

Ett diakonisamarbete har byggts upp 
de senaste åren tillsammans med Svenska 
kyrkan i trakten En anställd diakon ordnar 
bl.a. med  dagledigträffar som hålls på flera 
platser i bygden  t o m på krogen i Bäck-
hammar Ekumeniskt samarbete förekom-
mer på många nivåer

Margit Sundström

Rävåskyrkan

N
am

net avtäcks, fanfar spelas och pastorn är nöjd.
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Information 
från Distriktet

Barn och ungdom

Till Ungdomsrådet:
- En lägersommar är över. Nu lägger 

vi grunden för en ny 2013!
- Boka in equmenias och GF:s bildar-

möte 24 november!

Till Styrelsen
- Förbered vem/vilka som finns med 

från er i kyrkokonferensen 2013.
- Boka in equmenias och GF:s bildar-

möte 24 november!

Offerdag  

för Distriktet
Höstens offerdag för det gemensamma ar-
betet i distriktet hålls under perioden 21 
oktober - 25 november.

På väg in i en ny kyrka vet vi ännu inte, 
hur det regionala arbetet kommer att se ut 
och vara organiserat, men vi vet att vi också 
framöver behöver samordna utbildningar, 
läger, kurser och annat. Det gemensamma 
arbetet behöver resurser och därför är Er 
gåva på offerdagen för distriktet viktig!

Allt gott till Er alla!

Gilla distriktet, facebook.com/
MissionskyrkanOVD

Gemensam Framtids

Kyrkokonferens
hålls i Karlstad
9-12 maj 2013

Det är många som säger att det är där Kil 
borde ha legat. Precis vid Frykens södra 
strand. Men det gör det inte. Det är därför 
där passade så bra att lägga värmlandsscou-
ternas största, årliga evenemang. Värm-
landstrampen. I år kallades spårningen för 
Ökentrampen och gick i Mose och judar-
nas fotspår ur Egypten. 

Genom omväxlande terräng fick scou-
ter, i alla åldrar (en gång scout alltid scout) 
under lördagen trampa sig fram för att lösa 
alla uppgifter som lades inför dem. Upp-
gifter som att klura ut vilka metaller som 
används i olika legeringar för att spekulera 
kring hur det gick till när de vid foten av 
Sinai beslöt att gjuta en kalv. Eller att tyda 
historiska tecken i stentavlor och översätta 
dessa till modern svenska. Att vara varsam 
om de enstaka droppar vatten man har var 
något annat att praktisera i liksom hur man 
löser problemet: hur lång var Mose stav?

Praktik blandades förstås med teori när 
man utredde fotens anatomi och fick lära 
sig vad som händer när man stukar den, av 
att exempelvis gå i öknen i 40 år. Och hur 
tog sig judarna egentligen över stilla havet? 
Lånade de arken av Noa?

Under dagen fick vi träffa Mose själv och 
lära känna hans båda följeslagare Torrsten 
och Torrkel som under dagen försökte ta 
reda på i vilken patrull de hörde hemma. 
Vilken de tillslut också hittade. Scoutpa-
trullen Bumbi Bear från Örebro, som dess-
utom var den patrull som vann i scoutklas-
sen. Grattis Torrsten och Torrkel! 

I Tonårsklassen vann Rabalder från 
Grums och Värmskog och i vuxenklassen 
Jösseharen från Arvika. Den åtråvärda Bä-
vern reste med till Hammarö som var den 
kår som gjort bäst ifrån sig under dagen.

I enlighet med den gamla traditio-
nen fördes en liten mängd aska från årets 
trampbål, den för evigt brinnande busken, 
vidare till nästa års arrangör, Rävåskyrkan 
i Karlskoga. Där kommer Värmlandstram-
pen gå i kemins tecken med anledning av 
170 års-jubileet av Alfred Nobels födelse. 
Vi ser med entusiasm fram emot detta!

Oskar Hjelm, Kil

Ta del av eftersnacket, bilder och full-
ständiga resultatlistor på facebooksidan. 
facebook.se/varmlandstrampen.

Ökentrampen trampad

Torrsten och Torrkel, Mattias Walan och 
Rustan Christensson. 
Foto: Monica Thorängen Hjelm.

Resultat Ökentrampen
Scout
1. Bubmi Bear, Örebro, 100p
2. Bäversnoken, Frövi, 97p
3. Björnvargen, Hammarö, 95p
4. Örnen, V:a Fågelvik, 94 p
5. Spunken, Svanskog, 93p
6. Ekorren, Karlstad, 92 p
7. Älgspårarna, Gunnarskog, 90p
8. Falken, Kil, 88p

Tonår
1. Rabalder, Grums/Värmskog, 92p
2. Potäterna, V:a Ämtervik, 91p
3. Grodal Boll, Årjäng, 86 p
4. Väbäk, Frykerud, 84p
5. The Screaming Fungus, Svanskog, 83p
6. Björnen, Frövi, 82p
7. Klippsvalan, Töcksfors, 81p
8. Heavy Sandwich, Karlstad, 80p

Vuxen
1. Jösseharen, Arvika, 106p
2. Brûnske Bocken, Brunskog, 103p
3. Senilerna, Forshaga, 100p
4. Hopp, Karlstad, 99p
5. Sion, Sunne, 98p
6. Büôps!?, Björneborg, 98p
7. Semlan, V:a Ämtervik, 97p
8. Tasse, Hammarö, 97p

Kårtävlingen
1. Hammarö, 92,22p
2. V:a Fågelvik, 88,03p
3. Örebro, 87,34p
4. Kristinehamn, 85,78p
5. Björneborg, 85,45p
6. V:a Ämtervik, 85,14p
7. Brunskog, 84,87p
8. Sunne, 84,73p

Fjälläger  
på Laurgårdseter 
Hövringen, Norge
1–7 april 2013
Välkommen med på en vecka i norska fjäll-
världen. Njut av den storslagna naturen, 
skidåkning och god mat och gemenskap. 
Hövringen ligger i kanten på Rondanemas-
sivet ca 1000 m.ö.h. 
Dagsturerna är anpassade efter förmåga. 
Ledare, Eddy Alexandersson, Arvika och 
Roland Brage, Karlstad. 
Kostnad: Grundkostnad 5200:- SEK. 
Högre avgift för enkelrum och rum med 
dusch. 
Kontakta distriktsexpeditionen för ytterli-
gare information. 

Rätt till tro
Gemensam Framtids första 
insamlingskampanj - till det 
internationella arbetet
2 dec 2012 – 6 jan 2013
Under hösten har ungdomar från vårt di-
strikt deltagit i Apg 29.
Följande har varit i Mexico: 
Tim Andersson, Arvika 
Elin Harrysson, Årjäng 
Gabriella Lindwall, Värmlandsnäs 
Niklas Ranström, Sunne 
Ledare från vårt distrikt:
Simon Ihs, Hallsberg
Rodolfo Rodrigues 
Ida Rodrigues Hermansson, Örebro 
Dessutom har Kjell-Arne Lindvall från 
Värmlandsnäs medverkat med undervis-
ning i ledarskap under en vecka. 
Följande har varit i Kongo Kinshasa och 
vårt vändistrikt i Luozi:
Rasmus Andersson, Skåre 
Clara Engholm, Ölme
Ledare från vårt distrik:
Moa Forsling, Degerfors 
Anna Gustafsson, Årjäng och Erik Ide-
ström, Karlskoga har besökt vårt vändi-
strikt i Luozi. Anna undervisade på Apg.29 
en vecka och sedan besökte de församlingar 
i Luozi och har med sig en revidering av vår 
överenskommelse med Luozidistriktet. 

Be någon av dessa komma till er under in-
samlingskampanjen till vårt internationella 
arbete. Hör av er till distriktet så förmedlar 
vi kontakten till dem. 

Världens dag
Intervjuer. Samtal. Musik. God mat. 
Tipspromenad. Andakt. Fika.  
Bildspel. Kulturmöten. Gäster.

17 november Kl 10.00–15.30
Skårekyrkan 
Värdar: Johanna Nilsson & Per-Inge Lidén. 
Medverkande: 
Anja Wändal, Jennie Nilsson, Salome Li-
dén, Sofia Myrén, Anna Gustafsson, Erik 
Ideström, Kjell-Arne Lindvall och Robert 
Magnusson med vänner.
Kostnad vuxen 100:- & Barn/Unga 50:-.
Anmälan till distriktsexpeditionen senast 
den 12 november. 

Medlems 
   Magasin
Första advent kommer första numret av 
Gemensam Framtids medlemsmagasin ut. 
Det är en viktig satsning för att skapa sam-
hörighet och vi-känsla i den nya kyrkan.

Beslutet som togs på kyrkokonferensen, 
skapar också möjlighet att göra besparingar 
med färre utskick och minskade portokost-
nader. För att magasinet ska bli kostnadsef-
fektivt och nå alla medlemmar i Gemen-
sam Framtid sker nu en stor satsning på att 
församlingar ska komma med i registerpro-
grammet Repet.

Idag använder drygt 200 församlingar 
i Gemensam Framtid Repet. Och fler för-
samlingar är på väg in. Detta är särskilt vik-
tigt nu när satsningen på ett medlemsma-
gasin görs – och för att vi ska kunna sända 
varje medlem detta magasin om allt som 
händer just nu i Gemensam Framtid.

Det är en spännande tid vi lever i. Vi 
bygger en ny kyrka – och vill nå Gemen-
sam Framtids medlemmar i hela landet. 
Repet är ett bra redskap för det. Är din 
församling ännu inte medlem i Repet så 
se till att bli det nu. Vi har ett spännande 
medlemsmagasin på väg!

Lasse Svensson, kyrkoledare

Ps. Vi vill också passa på att locka fler för-
eningar i vår ungdomsorganisation equme-
nia att komma med i Repet.

The Lord asked us to begin this ministry 
among the ragpicker children trusting in 
Him completely. We had no assurance of 
any financial assistance. We began with 
what we had. Its been almost 4 years since 
and we have never lacked His provision!!! 
Brothers and sisters from all over have 
come forward to help without we even 
”asking” them.  

Thank you for listening to Him and 
investing in the lives of the children from 
Shifa School. The money you gave will help 
in providing quality education to street 
children, nutritious meal   and most of all 
lots of Love and Care. Continue to pray for 
us as we strive be your hands and feet to 
show the love of God in tangible way. 

Asher and Varsha 

Tackhälsning från Indien
Under årets tonårsläger på Vägsjöfors sam-
lades det in pengar till en skola i Indien. 
Denna skola heter Shifa-skolan och finns 
i Dehradun i norra Indien. Den finns i ett 
slumområde och vänder sig till barn som 
annars plockar sopor och säljer för att hjäl-
pa till med familjens ekonomi. Asher och 
Varsha Wasker, som startade denna skola 
för ett antal år sedan, har ett mycket stort 
hjärta och engagemang för de här barnen 
och deras familjer. Ordet Shifa betyder 
helande. Många av dessa barn lever under 
mycket svåra förhållanden och Shifa-skolan 
vill finnas till för dem och de längtar efter 
att få se både fysiska och själsliga helanden 
bland de här barnen. Här kommer en häls-
ning från Asher och Varsha som tack för de 
pengar tonårslägret samlat in.
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Andakten

I höst har jag 
börjat min för-
sta tjänst som 
pastor. Nyut-
e x a m i n e r a d 
från teologiska 
högskolan i 
S t o c k h o l m . 
Jag är full av 
tankar och 
idéer om hur 
församlingen 
skulle kunna 

utvecklas. Alla dessa idéer är helt onödiga 
så länge vi inte möts och delar liv, längtan, 
glädje och sorg. Först då kan vi utvecklas 
som individer och församlingar.

Den första församlingen har mycket 
att lära oss om församlingsutveckling. Ef-
ter Petrus hade hållit sin pingstpredikan i 
Apostlagärningarnas andra kapitel står det 
så här: 
De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och 
den dagen ökade de troendes antal med in-
emot tre tusen. Och de deltog troget i apostlar-
nas undervisning och den inbördes hjälpen, i 
brödbrytandet och bönerna (Apg 2:41-42).

Utveckling behöver inte betyda att vi 
ska göra en massa nya saker. Den första för-
samlingen gjorde det som de flesta av våra 
församlingar gör idag. De lyssnade till un-
dervisning, hjälpte varann, firade nattvard 
och bad. Problemet för oss idag är att vi 

ska hinna med så mycket annat också. Men 
tänk om vi skulle kunna varva ner och fo-
kusera på det allra viktigaste, delandet och 
mötet med Gud och vår medmänniska. 

Vidare i samma kapitel står det:
Alla människor bävade: många under och 
tecken gjordes genom apostlarna. De troende 
fortsatte att samlas och hade allting gemen-
samt. De sålde allt vad de ägde och hade och 
delade ut åt alla, efter vars och ens behov. 
De höll samman och möttes varje dag troget 
i templet, och i hemmen bröt de brödet och 
höll måltid med varandra i jublande, upprik-
tig glädje. De prisade Gud och var omtyckta 
av hela folket. Och Herren lät var dag nya 
människor bli frälsta och förena sig med dem 
(Apg 2:43-47).

En förutsättning för att utvecklas är att 
man deltar troget, ett nyckelord i dessa tex-
ter och ett svårt ord för oss på 2000-talet. 
Vi vill gärna vänta in i det sista med att 
bestämma oss: ”det måste ju kännas bra.” 
Men för att en utveckling ska ske i våra för-
samlingar måste vi delta troget i gemenska-
pen med varandra, andra och Gud.

Så låt oss troget och uppriktigt dela vår 
längtan, glädje, sorg, ja hela livet. Då ut-
vecklas vi och fylls av en jublande uppriktig 
glädje som kan ge avtryck i hela samhället.

Thomas Sandin 
pastor i Lekebergskyrkan i Fjugesta och 

Elim i Hackvad

Att utvecklas är att dela


