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MISSION I SVERIGE KONFERENSEN 1-2 oktober 2019 
Tema: Goda nyheter - för alla och till alla

BARA EN MÅNAD KVAR… 
Kyrkan står inför stora utmaningar med att hitta nya sätt att vara kyrka i en pluralistisk tid. 
Statistiken rapporterar minskande siffror men vi önskar lyfta möjligheterna genom att försöka 
beröra centrala behov och frågeställningar. Hur når vi ut med de goda nyheterna idag? Hur kan vi 
tänka kring gudstjänst och predikan, dopets och biktens roll i våra kyrkor idag? Vilka goda exempel 
kan vi ta lärdomar av? Välkommen till konferensen Mission i Sverige den 1-2 oktober i Uppsala. 
Det blir två dagar av andlig fördjupning och förnyelse, men även fortbildning kring tankar om hur vi 
kan förvalta kyrkans unika arv och plats i det svenska samhället i förverkligandet av vårt 
missionsuppdrag.   
 
Kyrkoordningen formulerar kyrkans uppdrag tydligt: »Församlingens grundläggande uppgift är att 
fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska 
komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike 
utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en 
konsekvens av denna grundläggande uppgift.« (Kyrkomötets beslut om Kyrkoordning för Svenska 
kyrkan 2019-01-01) 
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EFS är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Som sådan vill vi därför ständigt sätta just 
missionsuppdraget på agendan och betjäna hela kyrkan genom att skapa goda resurser och 
mötesplatser som utmanar, utrustar och uppmuntrar till mission i Sverige. Vi har satt ihop ett 
gediget program med inspirerande föreläsare och talare som har en bred och dokumenterad 
erfarenhet. Avsätt två dagar för att styrka och mobilisera ditt arbetslag för detta uppdrag. Gå in och 
läs mer och gör din anmälan redan idag på https://missionisverige.com/ 

Obs! Anmälningstiden går ut om 14 dagar den 16 september.  

HUVUDTALARE 

Tomas Sjödin 
Pingstpastorn som är en av svenska folkets mest älskade författare och återkommande sommar- 
och vinterpratare vid minst sju tillfällen. Tomas har en gåva att förmedla tröst och goda nyheter rakt 
in i livets komplicerade tillvaro. Han är en stor ekumen som föreläser och medverkar inom hela 
ramen för kyrklighet i Sverige. Under de senaste åren har han stått i spetsen för ett dynamiskt 
diakonalt arbete i Smyrnakyrkan mitt i Göteborg. 

Jacob Smith 
Kyrkoherde för en dynamisk och växande församling mitt på Manhattan i New York City. De två 
Episkopala kyrkorna Calvary och St George ligger på Park Avenue respektive Third Avenue på 
vardera sidan om Gramercy Park. Under Jacobs ledning har man lyckats kombinera rik liturgi, 
karismatik och kreativitet för att nå ut till New York-bor med de goda nyheterna. Flera gånger varje 
söndag fylls dessa kyrkorum med skaror av människor. Jacob står i den anglikanska traditionen 
men med en typisk evangeliskt-luthersk förkunnelse. 

ÖVRIGA MEDVERKANDE  

Kerstin Oderhem 
Missionsföreståndare EFS 

Esbjörn Hagberg 
Emeritus biskop 

Magnus Persson
VDM och Inspiratör EFS   

Tin Mörk 
Komminister och Inspiratör för Nya sätt att vara kyrka

PROGRAM 

Tisdag den 1 oktober 

10:00-11:00 Lötenkyrkan öppen för incheckning 

11:00-11:50 Session 1: Tomas Sjödin 

11:50-12:10 Bensträckare med kaffe i foajén 

https://missionisverige.com/
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12:10-13:00 Session 2: Jacob Smith 

13:00-14:30 Lunch på Scandic Nord 

14:30-15:10 Session 3: Magnus Persson 

15:10-15:30 Presentation av seminarier 

15:30-16:00 Kaffe 

16:00-17:00 Seminarier 

1. Goda nyheter eller goda råd? Att predika evangelium. Tomas Nygren 

2. Goda nyheter genom själavård och bikt - var finns kyrkan i den terapeutiska väckelsen? 
+Esbjörn Hagberg 

3. Goda nyheter och goda gärningar - inspiration från Sankta Clara, kyrkan mitt emellan T-
centralen och Plenisalen. Team från S.ta Clara 

4. Goda nyheter till ungdomsvärlden. Salt  

17:00-17:45 Panelsamtal och sammanfattning under ledning av moderator  

18.00-19.30 Middag

19.30 Mässa med lovsång och tillfälle för personlig förbön

Onsdag den 2 oktober 

8:15-9:00 Morgonbön med lovsång: Christoffer Abrahamsson 

9:00-09:45 Session 4: Magnus Persson 

09:45-10:15 Fika 

10:15-11:00 Session 5: Jacob Smith 

11:00-12:00 Seminarier 

5. Goda nyheter genom hela gudstjänsten - att arbeta med gudstjänstutveckling och liturgi som 
gestaltning, bärare och förmedlare av evangelium. Jacob Smith & Magnus Persson 

6. Goda nyheter till idrottsvärlden - öppet mål för evangelium. KRIK - Mattias Ottestig 

7. Goda nyheter till seniorer - evangelium till pensionärer som blivit passionärer. Eric F Voelz

8. Goda nyheter genom »Nya sätt att vara kyrka«. Tin Mörk 

12.15-13.00 Sändningsgudstjänst: Kerstin Oderhem 


