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KYRKAN HAR genom alla tider präglats av en rik och 
brokig mångfald. I de gamla katedralerna fanns inte 
bara ett centralt högaltare i koret utan även sidoal-
taren. Dessa sidokapell rymde olika fromhetstradi-
tioner och väckelserörelser som växte fram inom 
kyrkan.

I Sverige uppstod under 1800-talet många nya 
väckelserörelser som blev egna kyrkobildningar och 
bröt med Svenska kyrkan. De flyttade så att säga 
ut ur katedralen och blev frikyrkor. EFS har dock 
under 165 år stått fast vid sin inomkyrkliga profil 
och fortsatt verka som ett kapell inom katedralens 
rymliga valv.

Syftet med bildandet av EFS formulerades redan 
1856 att ändamålsenligt och mer ordnat använda 
sig av de många frivilliga krafter som engagerat sig 
för kyrkans och evangeliets tjänst. Detta behov av 
ideella krafter och att engagera lekfolket i kyrkans 
tjänst och uppdrag är ännu större idag och alldeles 
avgörande för kyrkans framtid.  

SVENSKA KYRKANS KYRKOMÖTE och EFS årskonfe-
rens fattade åren 1989–1990 var för sig beslut att 
ingå följande avtal: "Svenska kyrkan och EFS förny-
ar ömsesidigt sin gemenskap i en och samma kyrka 
med full andlig enhet och solidaritet. Svenska kyr-
kan erkänner fullt ut det arbete EFS bedriver som 
en del av kyrkans arbete. EFS å sin sida bekräftar sin 
samhörighet med Svenska kyrkan." 

Därför finns också Samarbetsrådet Svenska 
kyrkan-EFS som står bakom initiativet till detta 
magasin. Vårt uppdrag är enligt instruktionen från 

kyrkostyrelsen "att inspirera till nya och fördjupade 
samverkansformer ... att utarbeta modeller till loka-
la samarbetsavtal ... samt att stimulera en teologisk 
bearbetning av de olika traditioner som finns ... samt 
att verka för en fortsatt fördjupning av samarbetet 
mellan Svenska kyrkan och EFS lokalt, regionalt och 
centralt." 

DET HÄR MAGASINET tar utgångspunkt i Marie Ro-
senius studie från 2020: Samarbetskyrkan – ett eck-
lesiologiskt kapital. I samarbete med Budbärarens 
redaktion och med ekonomiskt stöd från Kyrkosty-
relsen och EFS önskar vi med denna publikation ge 
fördjupad kunskap och inspiration att se de möjlig-
heter som denna samverkan innebär för vår kyrka. 
Kyrkan har inte råd att förskingra detta kapital utan 
låt oss tillsammans ta vara på möjligheten att förval-
ta det på ett sådant sätt att Kristus blir ärad, kyrkan 
uppbyggd och Guds rike utbreds.   

 
För Samarbetsrådet Svenska kyrkan-EFS

Magnus Persson, präst, inspiratör och samverkans
sekreterare för Svenska kyrkanEFS

Inledning:
Katedralen och kapellet –  
innanför eller utanför? 

❞ Behovet av ideella krafter i kyr
kans tjänst och uppdrag är alldeles 
avgörande för kyrkans framtid.
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EFS historia. Den evangeliska 
väckelse, som växte fram under 
1800-talet, betonade nåden och 
vikten av att leva i sitt dop. 
I denna nyevangeliska väckelse 
förpackades Svenska kyrkans 
lutherska arv i en varm förkunnel-
se av vad Kristus gjort och vikten 
av att låta detta få konkreta följ-
der i livet. Central inspiratör var 
lekmannapredikanten Carl Olof 
Rosenius (1816–1868).

1856
EFS bildas på initiativ av prästen 
Hans Jacob Lundborg. Detta med 
syftet att förbli en evange-
lisk-luthersk förnyelserörelse 
inom Svenska kyrkan och verka 
för att sprida evangeliet.

1857
Utgivningen av tidningen 
Budbäraren startar.

1878  
EFS delas då 
Svenska Missions-
förbundet bildades. 
Viktiga skiljefrågor 
var synen på förso-
ningen, nattvarden, 
bekännelsen, de-
mokratifrågan samt 
relationen till den 
evangelisk-luther-
ska bekännelsen.

1902
De ungas förbund 
(DUF) bildas för 
barn- och ungdoms-
verksamhet inom 
EFS. Numera organi-
seras motsvarande 
arbete genom Salt – 
barn och unga i EFS.

1911    
EFS delas igen 
efter en bibel-
synsstrid. 
En mindre del 
bildar Missions-
sällskapet Bibel-
trogna Vänner 
(idag ELM).

1920
EFS omorganiseras 
och delas in i distrikt. 
Demokratin i EFS 
stärks tydligt.

1959 
Samarbetsrådet för 
EFS och Svenska 
kyrkan bildas. 

1966
Den första samarbetskyrkan 
mellan EFS och Svenska kyrkan 
bildas i Sätra, södra Stockholm.

1970 
Johannelund flyttas till Uppsala. 
Den femåriga integrerade prästut-
bildningen för tjänst i Svenska 
kyrkan startar på Johannelund 
1981. Johannelund blir högskola 
1993 och får utökad examensrätt 
2007 (teol kand) och 2018 (teol 
magister/master). 

BILDER: EFS ARKIV
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Samman-
fattning

1858
Konventikelplakatet, som förbjöd bönemöten/
kristna samlingar i hemmet utan präst, upphävs 
av Sveriges riksdag den 26 oktober.

1861 
EFS startar utlandsmission som med tiden växer till 
ett omfattande arbete. EFS missionsarbete har bland 
annat bidragit till grundandet av Mekane Yesus-kyr-
kan i Etiopien, numera världens största lutherska 
kyrka med cirka tio miljoner medlemmar. 

1862 
Johannelunds  
missionsinstitut 
grundas i Stockholm 
för utbildning 
av missionärer 
och evangelister. 
Johannelund är 
idag Sveriges äldsta 
fristående teologiska 
utbildning.

1989 OCH 90 
På EFS årsmöte 1989 
och 1990, samt av kyr-
komötet 1990, beslutas 
att: "EFS och Svenska 
kyrkan ömsesidigt 
förnyar sin gemenskap 
i en och samma kyrka 
med full andlig enhet 
och solidaritet. Svenska 
kyrkan erkänner fullt ut 
det arbete EFS bedriver 
som en del av Svenska 
kyrkans arbete. EFS å sin 
sida bekräftar sin sam-
hörighet med Svenska 
kyrkan."

1990 OCH 1991 
Under dessa år sker förnyelse-
gudstjänster där 154 EFS-pastorers 
uppdrag utvidgades till att gälla 
hela Svenska kyrkan. Från 1991 
gäller prästvigning enligt Svenska 
kyrkans ordning för tjänst i EFS.

2009
Avtalen mellan EFS och 
Svenska kyrkan från 89/90 
bekräftas och förnyas.

EFS har genom tiderna 
valt att arbeta som en 
missionsrörelse inom 
Svenska kyrkan, sam
manbunden med kyrkan 
genom det lutherska ar
vet och sin kallelse som 
inomkyrklig rörelse.

Genom initiativ av 
EFS har flera verksam
heter startats som 
berikat både kyrkan och 
samhället: Sjömans
mission, Johannelunds 
teologiska högskola, 
samarbetskyrkor och 
Lekmannaliv, senare del 
av Ideellt forum. Även 
andra viktiga verksam
heter som Ersta diakoni 
och Stockholms stads
mission har sin grund i 
samma nyevangeliska 
väckelse som EFS.

1860
EFS bokförlag ger ut 
Luthers Kyrkopostilla, 
som kom att ges ut 
i åtta upplagor och 
70 000 exemplar. 
Förlaget blir ett av de 
största kristna förlagen 
i Norden innan det 1992 
blev en del av Verbum. 
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EFS VISION ÄR "Människor och samhällen förvand-
lade av Jesus". Det innebär inte att vi kan förvandla 
människor, men vi kan låta visionen ge oss drivkraft 
att göra viktiga insatser i lokala sammanhang. Vi 
kan skapa mötesplatser för människor, för guds-
tjänst, gemenskap, vardagsmission och det vi brukar 
kalla lekfolksengagemang. I EFS stadgar formule-
ras: "att på den evangelisk-lutherska bekännelsens 
grund främja Kristi rikes tillväxt". 

Guds rikes tillväxt är inte något vi människor kan 
skapa på egen hand, men vi kan främja växten. I 
våras planterade jag ett nytt fruktträd. Jag grävde 
en stor planteringsgrop och fyllde på med riktigt 
bra jord. Nu behövdes bara vatten och värme för att 
trädet skulle börja växa. Jag hade skapat bra förut-
sättningar för trädet.

EFS VILL SOM RÖRELSE vara med och skapa bra 
förutsättningar för att människor ska få komma till 
tro på Jesus, växa i sitt lärjungaskap och hitta en 
gemenskap att känna sig hemma i. Detta gör EFS 
främst genom att organisera missionsföreningar. 
Där bemyndigas människor i det lilla sammanhang-
et att dela evangeliet på den plats där de bor.

Vi lever idag i en globaliserad värld. Våra länder 
hänger samman och skakas av samma kriser om 
än på lite olika sätt. Vi ser en allt mer segregerad 
värld, där motsättningar mellan människor växer 
fram och konspirationsteorier frodas. Med det följer 
ett hårt samtalsklimat och ett högt tonläge mellan 
människor i det offentliga rummet.

Kyrkans uppdrag är att vara Kristi kropp i värl-
den. Vi har kallelsen att stå tillsammans i ord, tro 
och handling både på hemmaplan men också i den 
världsvida kyrkan. EFS värnar sina internationella 
relationer och vill fortsätta kroka arm med syster-

kyrkorna i alla möjligheter och utmaningar som vi 
står tillsammans i.

Tillsammans behöver vi mitt i samhället vara 
annorlunda, våga stå för enhet trots olikheter, 
sträcka oss mot fred och försoning, tro på Gud och 
på människan. 

Kyrkan ska vara salt och ljus, tala om hoppet i 

Kerstin Oderhem:
Tillsammans i ord,  
tro och handling
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❞ Jag förstår EFS som 
en inomkyrklig mis
sionsrörelse. För mig 
betyder ordet inomkyrk
lig att uppgiften är att 
vara med och vitalisera 
församlingslivet i Svens
ka kyrkan inifrån. Det 
är en mycket angelägen 
uppgift, på sina håll till 
och med akut.

När det gäller detta 
har EFS en särskild möj
lighet, eftersom det som 
finns i rörelsens DNA – 
lekfolkets engagemang 
och gudstjänsttroheten 
– är just det som behövs 
nu. Det är ett ecklesiolo
giskt kapital att förvalta. 

För EFS är det natur
ligt att både tänka nya 
församlingar (nyplan
tering) och vitalisering 
av de redan befintliga 
(församlingsutveckling). 
I båda fallen kan rörel
sen göra skillnad, så 
länge det nära samarbe
tet med Svenska kyrkan 
vårdas. Så kan Svenska 
kyrkan hämta ny kraft 
i den viktiga uppgiften 
att göra skillnad i värl
den, att utöva 
mission.
Biskop Fredrik 
Modéus, Växjö stift

evangeliet och stå i försoningens tjänst. Som ledare 
för EFS är det min längtan att vår missionsrörelse 
skulle få vara ett bidrag i Svenska kyrkans stora 
bredd. Att vi med våra missionsföreningar, lägergår-
dar, folkhögskolor, teologisk högskola, engagerade 
medlemmar och anställda får bidra till en levande 
kyrka och ett bättre samhälle. 

ATT FÅ VARA FRÄMJARE av Kristi rike kan låta gam-
maldags, men uppdraget är centrerat till evangeliets 
kärna: korset. Berättelsen om vad Jesus gjort för oss 
människor, och det han längtar efter att göra i oss, 
behöver delas. Det delandet sker på många sätt både 
med och utan ord, men alltid i handling.

Vi får vara med och älska världen, därför att Gud 
först älskat den. Han är den som sänder oss ut med 
den stora uppgiften att peka hoppfullt in i samtiden 
och mot framtiden. Vi vet med säkerhet att Gud 
inte gett upp om vare sig människan eller samhäl-
let. Därför kan vi räcka fram våra händer och säga, 
Herre här är vi, använd oss.

Kerstin Oderhem är EFS missionsföreståndare

Kerstin Oderhem:
Tillsammans i ord,  
tro och handling

❞ Min längtan är att vår missions
rörelse skulle få vara ett bidrag i 
Svenska kyrkans stora bredd.  
Att vi får bidra till en levande kyrka 
och ett bättre samhälle. 
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❞ Att förvalta det 
ecklesiologiska kapi
talet handlar om att 
leva och överleva som 
kyrka. Ordet kyrka, 
som fritt översatt 
betyder 'Guds familj', 
består av människor 
som delar gemenska
pen kring ordet och 
sakramenten. Den fa
miljen behöver näras 
av det lärjungaskap 
Jesus kallar oss till 
när han säger sitt 'Gå 
ut i hela världen ...'

I vår tid behöver vi 
mer än någonsin ak
tiva lekmän i Svenska 
kyrkan och där kan 
EFS som inomkyrk
lig rörelse bidra och 
inspirera till ideellt 
ansvarstagande.  
Vi tillhör samma 
kyrka och behöver 
därför finna vägar att 
på ett klokt sätt dela 
vårt gemensamma 
uppdrag att göra lär
jungaskapet möjligt 
i vårt samhälle i den 
tid som är nu, för nu 
är Guds tid!
Biskop Eva  
Nordung Byström, 
Härnösands stift 

"Svenska kyrkans 
program för lärande 
och undervisning är en 
kraftsamling utöver det 
vanliga. EFS förvaltar 
ett bildningskapital som 
är en rikedom för hela 
Svenska kyrkan. Genom 
samarbetsavtalet kan 
vi utveckla former för 
ömsesidigt bildningsut
byte och det är verkli
gen något som behövs 
i en alltmer polariserad 
och fragmentiserad 
verklighet.

Bildning handlar 
om att kunna orien
tera sig i en komplex 
och föränderlig värld. 
Bildning karaktäriseras 
av förmågan att kunna 
förstå perspektiv och 
ställningstaganden som 
man själv inte delar. 
Ytterst sett handlar 
bildning om att väg
ledas av sanningens 
ande. (Joh. 16:13.) San
ningens ande bär alltid 
god frukt. 

Ett gott samarbete 
mellan Svenska kyrkan 
och EFS utmärks av att 
Andens frukter växer 
fram och mognar (Gal. 
5:22). Detsamma kan 
sägas om ett välfung
erande program för 
lärande och undervis
ning."

Biskop Karin 
Johannesson, 
Uppsala stift 

– EFS står för ett 
unikt bidrag till 
den kristna kyrkan 
i Sverige – med stor 
potential i vår tid. Som 
missionsrörelse inom 
Svenska kyrkan kan EFS 
förena stabil förankring 
i en historisk kyrkotradi-
tion med väckelserörel-
sens lekmannaengage-
mang, bibelbetoning och 
missionsfokus. Det ger 
en möjlighet att hämta 
det bästa ur två världar 
och fungera som brygga 
mellan olika delar av 
svensk kristenhet. 

"Arbetet för kristen 
enhet handlar om 
gemenskap, men 
inte om uniformi-
tet. Därför är det en 
rikedom för såväl 
ett kyrkosamfund 
som en återförenad 
kristenhet att kun-
na gestalta enhet 
i mångfald. Inom 
denna enhet kan 
och bör det finnas 
en mångfald av ut-
tryck, spiritualite-
ter och traditioner. 
Olikheter är inte ett 
hinder för enhet 
utan en möj-
lighet att lära 
av varandra. 

Det är min överty-
gelse att EFS har 
ett viktigt bidrag 
att lämna som 
såväl inomkyrklig 
rörelse i Svenska 
kyrkan som kris-
tenheten i stort, 
ett bidrag som 
handlar om be-
tydelsen av den 
personliga avgörel-
sen, det frivilliga 
lekmannaengage-
manget och en iver 
för mission både 
hemma och utom-

lands."

Kyrkoherde Jakob 
Tronêt, Svenska kyrkan 
Sigtuna 

I en tid då vårt land i 
hög grad framträder 
som ett missionsfält har 
EFS identitet som mis-
sionsrörelse framtiden 
för sig!

Jan Eckerdal,  
teologisk sekreterare  
Sveriges Kristna Råd

BI
LD

: M
IR

IA
M

 A
RR

EB
ÄC

K



9

ALLA KALLAS VI i dopet att tillsammans bära 
kyrkans uppdrag, den yngste som den äldste, den 
frivillige likaväl som den anställde, lekmannen såväl 
som den vigde.  

Vi har olika roller och uppgifter, men alla har 
ett ansvar och en uppgift i Guds rike. Former och 
strukturer kan se olika ut, tider, omständigheter 
och ekonomiska resurser likaså, men kallelsen och 
uppdraget består. Det är något stort och gott i detta 
att Gud kallar oss alla att bära evangeliet i ord och 
handling helt utan andra kvalifikationer än dopets 
gåva. Att ingenting annat behövs än just gensvaret 
på den kallelsen. För specifika uppgifter kan det be-
hövas både utbildning och formell kompetens, men 
aldrig för uppdraget att leva i vårt dop tillsammans. 
Just denna kallelse – att bära evangeliet i ord, liv 
och handling – är själva grunden för EFS betoning 
av lekfolkets betydelse. 

Rent konkret innebär det att EFS vill erbjuda 
strukturer, mötesplatser och former för människor 
att leva i, växa och dela tro. EFS vill också bereda 
möjlighet för människor att bli tagna i anspråk i den 
gemensamma kallelsen: att bygga och bära både i 
konkreta uppgifter och i bön och gudstjänst. 

NÄR JAG SOM TONÅRING mötte EFS för första 
gången var det just bemyndigandet i den kallelsen 
som blev värdefull och viktig för mig. Att jag på ett 

självklart sätt blev tillfrågad om allt från att leda 
ungdomskör, vara med i värdgrupp till att sitta i sty-
relsen. Tveksamt förklarade jag att jag kunde sjunga 
och spela lite piano men att jag aldrig lett en kör, 
visserligen kunde jag bre en macka eller två men jag 
visste definitivt ingenting om styrelsearbete. Nog 
behövdes väl lite utbildning för åtminstone två av de 
uppdragen? Ingen verkade dock se detta som något 
större hinder. Man uppmuntrade mig att förkovra 
mig, att fortsätta växa i de gåvor man tyckte sig ana, 
men insisterade på att det skulle vara så roligt, ja 
rentav värdefullt, om jag kunde bidra med det jag 
kunde just nu.

Man hade modet att lita på mig och ge mig förtro-
endet att ta ansvar i föreningens och församlingens 
verksamhet. Det mötet med EFS delar jag med 
många andra. Det mötet vill EFS göra möjligt för 
många fler.

Mia Ström är Sverigechef för EFS

Mia Ström:
Hjärtan som brinner  
och händer som bär 

❞ Former och strukturer kan 
se olika ut, men kallelsen och 
uppdraget består.



Det kallas för "miraklet i Clara" – en berättel-
se om hur en ned läggningshotad kyrka mitt i 
huvudstaden fick nytt liv genom ett samver-
kansprojekt mellan EFS och Svenska kyrkan. 

Detta nya liv skänks varje dag vidare till 
mängder av människor som varit  

uträknade av många andra.

Välkommen
hem

Text Jakob Arvidsson
Bild Rickard L Eriksson
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itt emellan plenisalen och T-centralen ligger S:ta 
Clara kyrka vars mäktiga kyrktorn sticker upp som 
ett hoppets tecken i Stockholms stadskuliss. Det 
diakonala arbetet, och den självklara omsorgen om 
medmänniskan, har pågått i dessa kvarter ända 
sedan 1280-talet då S:ta Clara nunnekloster och 
klosterkyrka grundlades. 

– Det känns värdefullt att få föra vidare det ar-
betet på den här platsen. "Klarissorna" på klostret 
samlades med två huvuduppdrag: att be för dem 
som var i nöd och att hjälpa med fysiskt bröd, kläder 
och sjukvård. Och så har det fortsatt genom alla ti-
der, säger Mats Nyholm, direktor i S:ta Clara kyrka.  

I slutet av 1980-talet stod dock S:ta Clara kyrka in-
för stora utmaningar då det inte längre fanns någon 
gudstjänstfirande gemenskap. Kyrkan var nedlägg-
ningshotad och det fanns till och med förslag på att 
göra om den till ett badhus. 

I stället anställdes prästen Carl-Erik Sahlberg 
som predikade inför blott tre personer under sin 
första gudstjänst. I dag når S:ta Clara kyrka tusen-
tals människor med sitt diakonala arbete och det 
är ofta fullt hus på gudstjänsterna. Den självklara 
identiteten – att mitt i hjärtat av Stockholm sprida 
ljus och hopp till stadens "tilltufsade" – är genom 
målmedvetet arbete återskapad. 

– Under 90-talet började gudstjänstfirandet, dia-
konin och bönen tillsammans lyfta verksamheten. 
Det fanns då en tydlig gemenskap här som ville 
organisera sig och bära arbetet tillsammans. Det var 
så EFS-föreningen S:ta Clara kyrkas vänner kom till, 
som fortfarande är verksam och driver all verk-
samhet i samverkan med domkyrkoförsamlingen. 
Arbetet stöds även av ett flertal företag och privat-
personer, berättar Mats. 

Just att få samverka med varandra menar Mats är 
”mitt i prick” när vi bygger Guds rike.  

– Jag hoppas få se fler orter där Svenska kyrkan 
med all sin kunskap, sitt förtroende och hjärta, sam-

M
"Vår vision i 
fyra ord är: 
Bön, diako-
ni, mission 
och guds-
tjänst."
Mats Nyholm, direktor  
i S:ta Clara kyrka
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arbetar med krafter från EFS som därmed skapar 
vänskap, verksamhet och hjälp för människor på 
plats efter plats, säger han och fortsätter: 

– När Kristi kropp är i funktion och alla först 
söker Guds rike och vad människor behöver för att 
ta emot Jesus – då strålar allting samman. Då märks 
den härliga mixen av Svenska kyrkan och EFS och 
det blir inte någon maktkamp utan vi kan hjälpa 
och betjäna varandra. Skillnaden för de människor 
vi möter blir stor när de centrala sammanhangen 
samarbetar. 

En vanlig dag i S:ta Clara kyrka börjar med 
en timmes bön klockan 8.00. Dagen fortsät-
ter sedan med bland annat matutdelning, 
regelbunden bön och möten med människor 

i kyrkorummet och på Sergels torg. Utan de drygt 
150 volontärerna hade det varit omöjligt att hinna 
med allt.  

– Att ta vara på eldsjälar och de som säger "Jag 
kan nog inte men jag skulle vilja" är ett framgångs-
recept. Vi anställda blir då mer som coacher som 
tränar och hjälper de frivilliga. Min erfarenhet är att 
den som säger sig kunna lite, men vill mycket, ofta 
är den bästa personen – låt oss ta vara på den, säger 
Mats.

Att S:ta Clara är en så levande kyrka är något 
som fångade Carolina Ayoubs intresse. Hon har en 
bakgrund inom pingströrelsen men jobbar nu som 
kommunikatör i S:ta Clara och har hittat sitt andliga 
hem i den stora bredd som ryms under S:ta Clara 
kyrkas valv.  

– Det finns så mycket liv här, vilket också är utma-
nande ibland, speciellt för mig som gillar struktur. 
Men det finns en äkthet som jag uppskattar och 
inte har upplevt på samma sätt innan. Här möter 
också liturgin det karismatiska på ett väldigt fint 
sätt, karismatiken är liksom grundad i liturgin, säger 
Carolina och fortsätter: 

– I S:ta Clara har jag också funnit den mångfald 
jag längtat efter hela mitt miv. Vi rymmer så mycket 
i våra gudstjänster, men också i diakonin och bland 
de människor som kommer hit – rik som fattig och 
från så olika bakgrunder och nationaliteter.  

Förutom sitt andliga hem hittade även Carolina 
sitt livs kärlek i S:ta Clara kyrka. Charbel Ayoub 
kom till denna kyrka för första gången för tolv år 
sedan, efter att han kom till Sverige från Libanon i 
20-årsåldern. 

– Jag passerade Sergels torg och såg kyrkans 
fikavagn, sedan blev jag nyfiken på att följa med till 
kyrkan, berättar Charbel.

Han kände sig hemma i kyrkan från första stund 
och blev så småningom volontär. Först vid sidan av 
sitt yrke som rörmokare, sedan kom volontärtim-
marna att bli allt fler.   

❞ Den mångfald jag 
längtat efter i hela mitt 
liv har jag funnit här.

BILD: MAGDALENA VOGT

Carolina Ayoub i sam-
språk med Germaine 
Faida, en av S:ta Claras 
hundratals volontärer 
som är med och bär 
upp verksamheten. 

S:ta Clara kyrkas mäk-
tiga kyrkt orn sticker 
upp som ett hoppets 
tecken i Stockholms 
stadskuliss. I dessa 
kvarter har diakonalt 
arbete pågått ända 
sedan 1280-talet.
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– Guds rike är här – Jesu närvaro är tydlig – och 
det gjorde att jag ville stanna. Jag ville inte gå hem.

Nu är han anställd som vaktmästare, ungdoms-
ledare och ansvarig för lärjungaskolan i kyrkan 
och i de rollerna är Charbel ofta en av de första 
som tar emot alla hundratals besökare en vanlig 
dag. 

– Jag gillar att säga "Välkommen hem!" till de 
som kommer hit och sedan pekar jag på altaret.  
En vanlig dag kan 500 personer komma in här, så 
vi har verkligen en möjlighet att missionera.

Att S:ta Clara kyrka är så pass öppen och till-
gänglig, även vissa kalla vinternätter, är något som 
han verkligen förespråkar. 

– Vill man berätta om Jesus kan man inte ha 
stängda dörrar. Att öppna upp portarna och vara 
tillgängliga är A och O. ■

❞ Svenska kyrkan har 
fortsatt en central roll i 
svensk kristenhet. Men det 
behövs en ny självbild, en 
uppdatering till 'folkkyrka 
2.0', som svarar mot en 
situation där snart mindre 
än hälften av befolkningen 
är medlemmar. I den pro
cessen kan EFS betydelse 
knappast överskattas, av 
flera skäl. Här är två:

I ett läge med krympan
de resurser måste Svenska 
kyrkan fokusera på sitt 
grundläggande uppdrag, 
att sprida evangelium.  
EFS är en Jesusrörelse, 
som alltid sätter Jesus Kris
tus i centrum, och som 
kan bidra med råd och dåd 
för att det kristna budska
pet ska nå ut till alla som 
längtar.

Svenska kyrkan måste bli 
bättre på att ta till vara ka
paciteten hos alla lemmar 
i Kristi kropp genom att 
uppvärdera frivilligarbetet. 
EFS är en lekmannarörelse 
som bemyndigar och ut
rustar helt vanliga kristna 
till tjänst för Guds rike. Här 
finns en erfarenhets
källa att ösa ur.
Elisabeth Sandlund,  
ledarskribent,  
tidningen Dagen

– EFS är en stor tillgång 
för Svenska kyrkan. Jag 
skulle gärna välkomna 
fler samarbeten, inte 
minst likt det vi har i S:ta 
Clara kyrka, säger biskop 
Andreas Holmberg.
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Via fikavagnen på Sergels 
torg kom Charbel Ayoub 
i kontakt med S:ta Clara 
kyrka första gången.  
Nu är han själv med och 
delar ut kaffe.
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PÅ MINA MÅNGA RESOR i vårt land ser jag kyrktorn 
överallt, vare sig jag färdas ut på slätterna, in i skog-
arna bland små byar eller i storstäderna. Där står 
hon – kyrkan mitt i byn – och vittnar om att här har 
Guds rike etablerat en utpost och under sekler räckt 
människor evangeliets gåva.

I dessa kyrkor har, trots allt tal om sekularisering, 
fortfarande majoriteten av vårt lands invånare blivit 
framburna till dopet, konfirmerats och varit med 
om skolavslutningar. Här har de ingått äktenskap 
och fått begrava nära och kära. Vilken välsignelse 
med så många byggnader under vars höga valv 
alla dessa heliga ögonblick tagit plats. Men är det 
främst byggnader och minnen från fornstora dagar 
som vi har att förvalta? Detta är absolut ovärderliga 
tillgångar men vad är kyrkans sanna skatt? Vad är 
hennes främsta kapital? 

Enligt Luther är kyrkans sanna skatt evangeliet 
om Guds härlighet och nåd. Kyrkan förvaltar inte 
något annat som för henne och för hela världen är 
omistligt. Tar man bort evangeliet från kyrkan så 
finns förvisso en mängd saker kvar. Dock inget som 
särskiljer henne från många övriga aktörer i sam-
hället som också gör goda insatser. Allt som kyrkan 
förfogar över är i egentlig mening bara tillgångar i 
den mån dessa befrämjar just evangeliets förkun-
nelse och gestaltning bland vårt folk. 

EVANGELIUM ÄR DET som gör kyrkan unik. Budskap 
om rättvisa och kärlek måste värnas men kommer 
förmodligen ljuda även om kyrkan tystnar. Om dä-
remot evangeliet inte ljuder i och från kyrkan är det 
ingen annan som kommer förkunna det. Förlåtelse 
av synd, befrielse från skam och frihet från fruktan 
för döden och ondskan. Visshet om Guds oändliga 
kärlek bevisad i och genom Kristi död för oss. Hop-
pet om ett evigt liv och en förnyad skapelse. 

Kyrkans budskap är inte främst vad vi ska göra för 
Gud utan de goda nyheterna om vad Gud har gjort 
för oss i och genom Kristus Jesus. Evangelium är 
större än det dubbla kärleksbudet och den gylle-
ne regeln. Evangelium är de glada nyheterna som 
säger att vi är förlåtna och accepterade trots att vi 

Magnus Persson:
Kyrkans sanna skatt

inte lyckats leva efter dessa bud. Jesus Kristus blev 
människa för att uppfylla allt det som ingen annan 
människa lyckats med. Kyrkans budskap handlar 
därför inte primärt om våra goda gärningar utan om 
Jesu goda gärningar – för oss.

Rosenius, en av centralpersonerna bakom EFS, 
blåste liv i det lutherska arvet och fick se en folk-
väckelse där mängder av svenskar fick upptäcka de 
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goda nyheterna om vad de ägde i evangeliet genom 
dopet. Han uttryckte sig så här: "Detta är alltså 
evangeliets egentliga innehåll: Inga goda gärningar 
kan skaffa oss rättfärdighet inför Gud eller göra den 
större. Inga synder kan hindra denna rättfärdighet 
eller göra den mindre. Den består helt och hållet i 
Kristi egen rättfärdighet som tillräknas oss av nåd."

DET FINNS OLIKA traditioner och uttryckssätt, men 
det är just detta som är det centrala budskapet som 
är synonymt med Svenska kyrkan, som står i den 
evangelisk-lutherska traditionen och utgår från re-
formationens bekännelsedokument. Även kyrkoord-
ningen slår i sin inledning fast: "Kyrkans centrum 
och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om 
honom. Evangeliet leder människan till gemenskap 
med Gud, som är hennes ursprung och mål."

Den betonar vidare att det är just denna grundläg-
gande tro, bekännelse och lära som ska komma till 
uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Det är alltså 
inte upp till varje enskild församling eller präst att 
ge uttryck för tankar eller budskap som vilar på 
en annan grund. Uppdraget är att rent och klart 
förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den he-
liga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas 
bekännelse. Ett heligt löfte som varje präst avger vid 
sin vigning.

Kyrkan behöver ständigt förnya former och för-
bättra strukturer, men vad som framförallt behövs i 
vår tid är en förnyad tro på och glädje över kyrkans 
sanna skatt och samling kring kyrkans verkliga cen-
trum: Evangelium om Jesus Kristus som världens 
frälsare! För evangelium är och förblir Kristi kyrkas 
största tillgång.

Magnus Persson är präst, inspiratör och samverkans
sekreterare för Svenska kyrkanEFS

❞ Om evangeliet inte ljuder i och från 
kyrkan är det ingen annan som kom
mer förkunna det.

"Det finns en rö-
relse och nästan 
som en inre mo-
tor, som driver 
samarbetskyr-
kans medarbe-
tare att lämna 
kyrkans lokaler 
för att placera 
sig mitt i vim-
let. På den plats 
där människor 
kliver av och 
på bussen, där 
man går in och 
ut ur områdets 
livsmedelsaffär, 
delar man ut ljus 
i allhelgonatid 
och bjuder man 
på kaffe en helt 
vanlig dag. Så 
enkelt och ändå, 
för många av oss, 
så svårt.

Man går från 
ord till handling 
och tvekar inte 
att vittna om sin 
tro – utanför mu-
rarna. Glada och 

fulla av energi 
kommer de tillba-
ka och berättar 
för oss som tyck-
er att det låter 
som en väldigt 
bra idé, men som 
har svårare att 
komma till skott. 
Vi som gärna ser 
att församlings-
borna kommer 
till kyrkan och 
församlingshem-
met. 

Är det mis-
sionsrörelsen 
som slår igenom? 
Den där inre glö-
den som gör att 
man inte kan låta 
bli att berätta 
om vad man sett 
och hört. Mer av 
det i och utanför 
vår (samarbets-)
kyrka!"

Kyrkoherde 
Ann Aldén, 
Svenska kyr
kan Jönköping
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HÄR HÄNDER    DETgrejer
Öjersjökyrkan sprudlar av liv 
och verksamhet. På kort tid 
har den unga samarbetskyrkan 
etablerat sig som en självklar 
mötesplats i det lilla samhället 
utanför Göteborg.

Text Jakob Arvidsson
Bild Rickard L Eriksson
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tt gå in i Öjersjökyrkan påminner om att kliva in i ett 
vardagsrum. Kyrkorummet är enkelt och avskalat 
men samtidigt genialt. Altartavlan består av ett stort 
fönster vilket gör att den året om vittnar om Guds 
skiftande skapelse. Men framförallt fylls kyrkan 
varje vecka av liv och rörelse, människor i alla åldrar 
och stor gudstjänstglädje. 

– Från början var det här rena skogen. Först kom 
kyrkan och sedan har området vuxit fram med 
bostadshus. Gud är strateg – mer än vad vi är – och 
alltid steget före, konstaterar prästen Anders-Petter 
Sjödin. 

Ö jersjökyrkan är en samarbetskyrka mellan 
Svenska kyrkan och EFS som invigdes 
2012 vilket gör den till en av Sveriges 
yngsta kyrkor. Den kom till som en 

avknoppning av Furulundskyrkan, även den en sam-
arbetskyrka som är relativt nybyggd då den invigdes 
2001. Idén om Öjersjökyrkan föddes en kväll när 
Anders-Petter satt i Furulundskyrkan och fick ett 
tilltal från Gud om "Öjersjö" och "kyrka".

– Morgonen därpå ringde Lars Hjort (dåvarande 
kyrkoherde i Partille pastorat) till mig och frågade 
om jag kunde tänka mig att börja arbeta mot Öjer-
sjö. Jag tackade ja direkt och förklarade vad som 
hänt kvällen innan, så det blev en bekräftelse för oss 
båda, säger Anders-Petter och fortsätter: 

– Man kan göra vad som helst i egen kraft, även 
starta en kyrka, men då blir alla trötta och ingen 
orkar till slut. Men när Gud tar initiativet och man 
följer med känner man att det finns ett flyt. Det här 
är Guds idé och vi har fått se öppningar som inte 
kan planeras. 

A
Det var ett djärvt beslut att satsa mot Öjersjö; det 

fanns till exempel ingen kyrkobyggnad. 
– Vi befarade att det skulle kunna bli väldigt dyrt; 

detta är ett attraktivt område och bara en tomt hade 
kostat tiotals miljoner. Lösningen blev att vi köpte 
Saronkyrkans gård som användes allt mindre av 
dem. 

Någon budget fanns inte och inte heller någon 
personal förutom Anders-Petter själv som fick en 
projektanställning på två år. Det fanns dock en tyd-
lig vision och han fick tidigt med sig en grupp av en-
gagerade ideella krafter. Så småningom tillkom stöd 
till en 3-årig projekttjänst från EFS pionjärfond.

– Vi samlades och bad för att lyssna in vad Gud 
ville. Vi skickade också ut en enkät i området. En 

"När Gud tar 
initiativet 
och man 
följer med 
känner man 
att det finns 
ett flyt."

Anders-Petter Sjödin 
tror att samarbetet 
mellan EFS och Svenska 
kyrkan är en av förkla-
ringarna till att Öjersjö-
kyrkan har blivit en lika 
naturlig som självklar 
mötesplats i området. 
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fråga var: "Skulle ni vilja att det fanns en kyrka här?" 
Och det ville majoriteten. En av följdfrågorna löd: 
"Om det fanns en kyrka, hur kan vi betjäna er?" Det 
genomgående svaret var: "Gör något för barnen".  

Så har det verkligen blivit från start – redan före 
den första gudstjänsten fanns nämligen en rytmik-
grupp för barn. Och nu finns en stor tillbyggnad 
med toppmoderna lokaler för bland annat stor-
satsningen mot barn och familj. Öjersjökyrkan har 
formats till en plats där det sprudlar av liv och i 
skogen bredvid har frivilliga krafter passat på att 
bygga en extra parkering under coronapandemin. 
Anders-Petter tror att samarbetet mellan EFS och 
Svenska kyrkan är en av förklaringarna till att Öjer-
sjökyrkan har blivit en lika naturlig som självklar 
mötesplats i området.

– När Svenska kyrkan och EFS samverkar förenas 
det bästa av två världar. Att ha Svenska kyrkan i ryg-
gen ger oss så många fördelar, inte minst ett enormt 
kontaktnät och ett gott förtroende när vi möter nya 
människor. EFS å andra sidan bidrar bland annat 
med missionsengagemang och lekmannaskap, som 
alltid kännetecknat EFS. 

Nu är Anders-Petter inte längre ensam 
anställd, utan han har vad han beskriver 
som ett "dreamteam" med sig. En av dem 
är församlingspedagogen Jill Kjellberg 

som liksom flera andra i personalgruppen har en 
mångsidig kyrklig bakgrund.  

– Det har gett oss en bra mix. Vi bär vi på en tro 
som vi vill förmedla till andra – det finns liv och äkt-
het i det vi gör. Vi längtar efter mer av Guds ande, 
att få se kraften, under och tecken. Samtidigt längtar 

vi efter ännu mer av Guds helighet och att få stå 
tyst inför Gud, säger hon. 

En av Jills hjärtefrågor är att kyrkan i allmänhet 
ska våga bli mer utåtriktad och inte stänga in sig 
innanför kyrkans väggar.  

– Vi har för mycket bra för att hålla det för oss 
själva. Jesus sa: "Gå ut och gör alla folk till lärjung-
ar". Just orden "Gå ut" är inte alltid så attraktiva, 
det vet vi som har barn som vi ibland får tvinga ut. 
Jag tror att även Gud vill säga till oss: "Nu måste 
vi faktiskt gå ut en stund". För vad händer när vi 
som kyrka når ut? Jo, vi kan nå många fler. Det kan 
räcka att flytta ut på kyrktorget med ett mysigt café 
eller en stickstund, så att människor får se att det 
finns folk i kyrkan. 

Öjersjö är ett välbärgat område där många bor 
bra, har bra jobb och en trygg ekonomi. Men när 
man redan "har allt" menar Jill att människor kan 
känna en tomhet.

– Lyckan på djupet kanske inte infinner sig. Var-
för finns jag här? Vad är meningen med livet? Den 
nöden är rätt stor. Då är det så fint att som kyrka 
kunna gå in och ge det som mättar på djupet – det 
som vi tror att Jesus kommer med, säger Jill och 
fortsätter: 

– Välsignelsen lyder "Herren vände sitt ansikte 
till dig". Man kan ta det för givet, men det är det jag 
vill förmedla till barnen, ungdomarna och de äldre 
– du är viktig och sedd, inte bara av mig utan av 
Gud som har koll på hela världen. Det är därför jag 
är kristen, för att Gud ser mig och vänder sitt ansik-
te till mig, och det är därför jag jobbar i kyrkan och 
vill ge den kärleken vidare till ungdomarna. 

Snart har det gått tio år sedan Öjersjökyrkans 
invigdes. Anders-Petter är optimistisk för 
hela kyrkans framtid i Sverige och han har 
länge trott att kyrkans storhetstid ligger 

framför oss snarare än bakom oss. Detta förutsatt 
att Jesus får stå i centrum och att kyrkan vågar 
stå upp för det "oföränderliga evangeliet" utan att 
skämmas. 

– Vi kan verkligen konkurrera med världens brus 
genom fokus på Jesus, lärjungaliv och andlig läng-
tan. Vi behöver ta oss an de djupa frågorna om livets 
mening – alltid med Jesus i centrum, säger han. 

Ryktet om Öjersjökyrkan har spridit sig runt om 
i Sverige och för många har den fått bli ett slags 
ställföreträdande hopp för de som tappat sugen och 
inte riktigt ser ljust på framtiden.  

– Varje levande kyrka blir ju ett sorts hoppets 
tecken och det behövs mer än någonsin. Det som 
saknas mest idag inom politik och allting är hopp, 
visioner, drömmar – så det är kyrkans tid. Vi har 
ju ett hopp, men vi måste tro på det själva för att 
kunna förmedla det. ■

"Vi bär på 
en tro som 
vi vill för-
medla till 
andra – det 
finns liv och 
äkthet i det 
vi gör."

– Det är så konkret att 
evangeliet står mycket i 
centrum här och det gör 
det lätt för människor att 
veta vad de får när de 
kommer hit, säger Clara 
Östling, en av de engage-
rade i Öjersjökyrkan.

Församlingspedagogen Jill Kjell-
berg drivs av att kyrkan i allmän-
het ska våga bli mer utåtriktad. 

– Vi har för mycket bra för att 
hålla det för oss själva. 



ADVENTSTID, 2008. Jag är på en ökenvandring. 
Nästan ett år har gått av inre brottningskamp och 
kyrklig hemlöshet. Min blivande man finns vid 
min sida, men familjen och vännerna är kvar i det 
frikyrkliga sammanhang jag befunnit mig i hela mitt 
liv. Nu sitter jag på en sval kyrkbänk i S:ta Clara kyr-
ka, denna svenskkyrkliga katedral, och ser några av 
stans tilltufsade sjunga ut sitt hjärta av tacksamhet 
till den nåd de blivit givna. De enda tankar jag ägnat 
åt detta håll i kristenheten är att det är främmande, 
sakralt och alldeles för ouppdaterat för att vara en 
del av. Men hela min ande, kropp och själ fylls på ett 
sätt jag aldrig upplevt tidigare. Omedveten om att 
jag befinner mig på helig mark, att man bett böner 
här sedan 1200-talet. 

"Varför gå tillbaka till 'det gamla' i stället för att 
prisa Gud i en mer samtida, modern kontext? Varför 
bunden till en ordning och inte fri?" Frågorna ekade, 
men jag skulle märka att form inte är motsatsen till 
frihet. Tvärtom finns det nog mer rymd i en ordning 
som bottnar i en tydlig teologi om Jesus Kristus, han 
som är ande och liv och större än själva ordningen.  

UPPTÄCKTEN AV liturgins sanna skönhet gjorde mig 
nyförälskad i gudstjänsten. Här finns allt: bekännel-
sen, förlåtelsen, lovsången, bibeltexterna, predikan 
och nattvarden. Det jag sett som mekaniskt och 
faktiskt andefattigt, blev levande.

Jag insåg att en gudstjänst inte kan kräva att 
människors låga ska brinna, men att det är själva 
gudstjänsten som ska bära lågan. Vare sig jag är 
förberedd på det eller inte, tänds något i mig under 
gudstjänstfirandet och allt annat – min prestations-
ångest, värdsliga prioriteringar och självcentrering 
– bleknar sakta bort.  

I lovsång förenas jag med alla som böjer knä inför 
Herrens heliga måltid. Bredvid mig är Östermalms-
damen, affärsmannen, medelsvensson, småbarnsfö-
räldern, modetjejen och den hemlöse. Någon blickar 
upp mot altartavlan där Jesus bärs ner från korset, 

en annan böjer sitt huvud, en tredje sjunger med ett 
leende på läpparna. Vi är en blandning av status och 
förutsättningar, men här – på våra knän, böjda inför 
Den helige – är vi alla lika. Utanför pågår vardagen: 
stressen, självförverkligandet, ångesten, ensamhe-
ten och ängsligheten. Inom oss bär vi alla på en törst 
efter att få förlora oss själva för den verkliga friden 
och friheten: Jesu kropp och blod, beröring och 
nåd. Och liksom lärjungarna i Emmaus öppnas mina 
ögon vid brödsbrytelsen. Gudstjänstfirandet är inte 
längre en känsloladdad förälskelse, utan en pelare 
och rytm i mitt liv jag aldrig vill vara utan.

Elin Liljero Eriksson är journalist och författare

Min upptäckt av ett  
rikare gudstjänstliv

"Guds-
tjänst-
firandet är 
en pelare 
och rytm i 
mitt liv jag 
aldrig vill 
vara utan."
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Det goda samtalet
Det finns olika steg på vägen 
till samverkan. Ett första 
steg är att representanter 
från församling respektive 
förening med viss regelbun-
denhet möts. Att berätta vad 
som sker, koordinera plane-
ring och be tillsammans är 
relativt blygsamma steg som 
har stor betydelse och gör 
att samhörigheten konkret 
odlas och gestaltas. Detta kan 
i somliga fall leda vidare till 
samråd om specifika behov 
och utmaningar där olika 
samverkansmöjligheter kan 
upptäckas och utvecklas.  

Målet med samverkan är 
dock inte att samordna och 
likrikta all verksamhet utan 
att strategiskt förvalta mång-
falden och skapa utrymme 
för olika profileringar som 
kan bidra till helheten. Vad 
kan och bör vi göra tillsam-
mans respektive var för sig? 
Trygghet i vår samhörig-
het, i kombination med en 
bibehållen självständighet, 
ger utrymme för ömsesidig 
handlingsfrihet.   

Det goda samtalet om 
samhörighet och samverkan 
har tagit fart på flera platser. 
Följande punkter kan utgöra 
en god grund och vägledning 
för att starta ett sådant kon-
struktivt samtal. 

Från samhörighet
Samverkan mellan Svenska kyrkan och EFS handlar inte om 
ekumenik utan om att rätt förstå och tillvarata EFS som den in-
omkyrkliga rörelse den är. Vår gemensamma överenskommelse 
och avtalsformulering om full andlig enhet och solidaritet, där 
Svenska kyrkan betraktar allt EFS arbete som sitt eget, är för-
pliktigande för båda parter. 

Det är därför naturligt att i varje församling och förening 
ställa frågan vad man kan och bör göra för att samverka med 
varandra, för att bättre fullgöra kyrkans grundläggande upp-
gift. Samverkan stärker vårt vittnesbörd inför de människor vi 
önskar nå med evangeliet samtidigt som vi mer ansvarsfullt och 
effektivt kan utnyttja våra gemensamma resurser.
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Vad kan vi göra i praktiken?

Text Magnus Persson  Illustration Jonatan Knutes
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❞ Jag kommer gärna till er församling för att ge vidare 
inspiration och vägledning i samverkansfrågor.
Magnus Persson, präst och inspiratör med fokus på samverkan  
utifrån Samarbetsrådet Svenska kyrkanEFS

Kontakta mig via magnus.persson@efs.nu eller 018–430 25 38 
efs.nu/samverkan

Vår gemensamma grund
Börja med att slå fast den ge-
mensamma grunden som vi 
äger i bekännelsen, vignings-
tjänsten och avtalet. Oavsett 
formaliserad samverkan eller 
inte så har vi samhörighet 
i en och samma kyrka. Det 
goda samtalet undanröjer 
hinder i form av osäkerhet, 
missförstånd eller i värsta fall 
misstro mot varandra.  

Vår gemensamma 
huvuduppgift 
En nyckel till fruktbara sam-
tal är att börja med att lyfta 
blicken från våra former och 
strukturer till att se behoven 
och utmaningarna runt om-
kring oss. Oavsett på vilket 
vis vi utför verksamheten 
så har vi en samhörighet i 
missionsuppdraget. 

Våra respektive 
resurser och profiler 
Syftet med samverkan är 
att bejaka och ta vara på 
mångfalden och se det som 
en tillgång i arbetet med att 
fler människor ska finna en 
levande tro, gemenskap och 
engagemang i kyrkan. Arbeta 
med att identifiera och pre-
sentera era olika profiler och 
resurser. Försök se möjlig-
heter och områden där dessa 
kan betraktas som komple-
ment snarare än konkurrens 
och skapa ett bredare utbud 
som bättre kan betjäna och 
beröra flera.

Våra respektive  
drömmar och behov
Kanske funderar församling-
en över vad man kan göra 
med en kyrka som ofta står 
oanvänd och saknar spi-
rande verksamhet? Kanske 
EFS-föreningen bär på en vi-
sion för en specifik diakonal 
verksamhet eller ett arbete 
bland barn och ungdomar i 

"Målet är inte 
att likrikta all 
verksamhet 
utan att förvalta 
mångfalden."

ett område? Vilka resurser 
skapar större gemensamma 
möjligheter och vilka dröm-
mar går därför att förverkliga 
tillsammans? 

Bredda samtalet 
Samla de som längtar till 
samtalskvällar och inspira-
tionsdagar. Ta kontakt med 
oss och bjud in en inspiratör. 
Samarbetsrådets uppgift från 
Kyrkostyrelsen och EFS riks-
styrelse är att verka för fort-
satt fördjupning av samarbe-
tet, samt att inspirera till nya 
och fördjupade samverkans-
former och utarbeta modeller 
till lokala samarbetsavtal.

Samverkan i olika  
skepnader 
Vår samhörighet bör medve-
tandegöras, samråd efter-
strävas och möjligheter till 
någon form av samverkan 
undersökas. Ett samverkans-
avtal är flexibelt och utgår 
från de lokala möjligheterna 
och behoven. Samverkan kan 
därför se ut på många olika 
sätt och är inte begränsad till 
en enskild form. 

I avtalstexterna kan man 
läsa att »syftet med samver-
kan är att främja och stärka 
den gemensamma bekän-

nelsen och uppdraget som 
en och samma kyrka genom 
att konkretisera och forma-
lisera specifika områden 
för samverkan. Att bejaka 
och ta vara på mångfalden 
av fromhetstraditioner och 
gudstjänstuttryck som finns 
inom kyrkan och se det som 
en tillgång i arbetet med att 
fler människor ska finna en 
levande och växande tro, 
gemenskap, delaktighet och 
engagemang i församlingen.«

Samhörighet och samver-
kan kan utformas och ge-
staltas på flera olika sätt som 
träffsäkert möter flera av de 
olika behov och utmaningar 
vi som kyrka brottas med 
idag. Med det här projektet 
vill vi få fart på samtalen och 
erbjuda konkret stöd för att 
utveckla dessa möjligheter. 
Vi kommer att resa runt i 
landet och tillhandahålla 
inspiration och fortbildning, 
material och kurser för detta 
syfte. Mer information om 
olika samverkansmodeller 
finns på efs.nu/samverkan. ■

till samverkan

Ta  
nästa  
steg
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Hallå  
där

Johannelunds 
teologiska 
högskola

R edan vid grundan-
det av EFS såg man 
behovet av att utbilda 
förkunnare och pre-

dikanter för tjänst runt om 
i landet och utomlands. Det 
som startade som en missio-
närsutbildning har utvecklats 
till en mångsidig teologisk 
högskola som erbjuder ut-
bildningar upp till och med 
masterexamen. Studenter 
kan läsa hela den akademiska 
utbildningen som krävs för 
prästvigning för Svenska kyr-
kan, innan de läser slutåret 
på SKUI. I dag har cirka 15 
procent av Svenska kyrkans 
präster läst hela eller delar 
av sin utbildning på Johan-
nelund. 

Andreas Holmberg, biskop 
i Stockholms stift, minns 

där de akademiska kurserna 
varvades med pastorala och 
själavårdande ämnen. Det var 
en formativ process i mitt liv, 
säger han. 

Under våren 2021 kunde 
James Starr konstatera att 
antalet sökande till Johan-
nelund är rekordhögt, trots 
att det på riksnivå finns färre 
som vill läsa teologi. James 
tror att många många lockas 
av att Johannelunds studie-
program tydligt förbereder 
för prästvigning och försam-
lingstjänst. 

– Här finns även ett kurs-
utbud som är unikt i Sverige, 
med kurser i själavård, för-
samlingsutveckling, luthersk 
teologi och ledarskap, säger 
han och fortsätter: 

– Johannelund medver-
kar dessutom i utbildningar 
för blivande kyrkoherdar. 
Vi är inte bara en teologisk 
högskola utan erbjuder även 
praktiska kurser och en 
själavårdande andlig miljö 
som ger bra rustning för 
framtida tjänst. ■

Amanda  
Vadian
... bitr. general
sekreterare för 
Salt – barn och 
unga i EFS. 

Du brinner för gene-
rationsöverskridande 
möten – berätta mer! 

– Kyrkan har i alla tider 
blomstrat genom genera
tionsöverskridande möten, 
där vi får lära av varandra, 
dela Guds ord och bära var
andra i bön. De äldre behö
ver finnas med på barnoch 
ungdomssamlingarna och 
de yngre behöver få forma 
gudstjänster och bibelstu
dier. Min bön är att dessa 
möten ska få genomsyra allt 
i kyrkan. 

Vilka vägar behöver 
kyrkan gå för att nå näs-
ta generation?

– Vi pratar ofta om att 
unga är kyrkans framtid, 
men de är faktiskt ännu mer 
vår nutid. Det är helt vitalt 
för kyrkans överlevnad att 
vi möter de unga, lyssnar in 
deras behov, ger dem plats 
att växa på, tränar dem 
som lärjungar, utmanar och 
vandrar med dem. Annars 
riskerar en hel del kyrkliga 
sammanhang och föreningar 
tyvärr dö ut. Vi som tillhör 
olika generationer pratar 
ofta om vilka olikheter vi 
bär, men tänk om vi kunde 
prata desto mer om det vi 
har gemensamt. Jag tror 
fast och visst att vi behöver 
varandra och att vi har så 
mycket att ge varandra. För 
att kunna ge unga utrymme 
krävs det att vi som är äldre 
ger av vårt utrymme och 
våra resurser, precis som vi 
fick plats i kyrkan när vi var 
unga.

Johannelund har i drygt 
150 år utbildat präster 
och teologer. 

– Johannelund är en 
viktig institution, säger 
Andreas Holmberg, bi-
skop i Stockholms stift. 

Studenter: Drygt 250 studen
ter (VT21), mer än hälften 
kvinnor.

Kollegium: 12 lärare. 9 präst
vigda, 9 har disputerat, 
och 2 är docenter.

Historia: Grundat 1862.  
Flyttade 1970 från Bromma 
till Uppsala. 

Examensrätt: Kandidat, ma
gister och masterexamen, 
samt själavårdsprogram.

Ekonomi: Budget på 9 mkr 
(2021); 60 % täcks av stat
liga medel.

Alumner: Ca 15 % av Svens
ka kyrkans präster och 3 
nuvarande biskopar har 
läst på Johannelund.

Utrustar för framtida tjänst
tiden då han själv läste på 
Johannelund och lyfter fram 
högskolan som en viktig in-
stitution som tillför betydan-
de kompetens inom Svenska 
kyrkan. 

– Jag uppskattade uppläg-
get med integrerade studier 
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Intresset för Johannelunds 
teologiska profil och för-
samlingsnära undervisning 
är större än någonsin. 
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SÅVÄL INDIVIDER SOM kyrkor och församlingar 
kan behöva uppmärksammas på sina inneboende 
tillgångar, så de kan ta vara på de gåvor som de 
har. I forskning utförd på uppdrag av Avdelning-
en för kyrkoliv vid kyrkokansliet i Uppsala visar 
jag att samarbetskyrkan mellan EFS och Svenska 
kyrkan är en sådan tillgång – Samarbetskyrkan är 
ett "ecklesiologiskt kapital". Detta kapital består 
av flera aspekter som delvis överlappar varandra. 
I studien nämner jag fem: gemenskapskapital, 
andligt kapital, traditionskapital, lekfolkskapital 
och bildningskapital.

I LIKHET MED andra kapital behöver det eckle-
siologiska kapitalet förvaltas väl för att växa. 
Ett första steg kan vara ett uppmärksammande 
i kyrkan som helhet om samarbetskyrkan som 
kapital. Vidare behöver kunskapen om EFS 
och Svenska kyrkan stärkas. Ett gott samarbete 
förutsätter kunskap om varandra. För att gynna 
förutsättningarna för samarbetskyrkan är det 
också angeläget att i alla möjliga sammanhang 
"prata teologi". Genom teologiska samtal fördju-
pas insikten om den andliga samhörigheten och 
betydelsen av att komplettera varandra.

Alla fem kapitalen som samarbetskyrkan utgörs 
av, träffar på olika sätt aktuella behov i Svenska 
kyrkan idag, men kanske i synnerhet gemenskaps-
kapitalet och bildningskapitalet.

SVENSKA KYRKAN KAN allt sedan folkkyrkotän-
kandets uppkomst sägas ha en större betoning på 
kyrkans funktionella drag än dess gemenskapska-

raktär. Svenska kyrkan karaktäriseras framför allt 
av viljan att vara öppen och nå ut till alla inom dess 
geografiska område. Utmaningen som folkkyrka är 
samtidigt att manifesteras som kropp. Inom EFS 
kan betoningen i stället i första hand sägas ligga på 
kyrkans karaktär som troende gemenskap, där lek-
folket har en självklar plats. Tar denna gemenskap 
helt överhanden kan det samtidigt leda till sluten-
het. I samarbetskyrkan sammanförs de två kyrkliga 
karaktärerna vilket gör kyrkan mer hel.

Bildningskapitalet svarar tydligt mot det akuta 
behov av kunskap om kristen tro kyrkomötet genom 
sitt uttalande om undervisning den 20 november 
2019 deklarerat. Detta bildningskapital handlar inte 
bara om bildning i kognitivt hänseende, det handlar 
om bildning i och av tro i betydelsen en bildning av 
kyrkan som kropp – härigenom hänger också ge-
menskapskapitalet och bildningskapitalet samman.

Marie Rosenius är docent i praktisk teologi  
vid Åbo akademi

❞ I likhet med andra kapital  
behöver det ecklesiologiska kapitalet 
förvaltas väl för att växa.

Marie Rosenius:
Samarbetskyrkan som  
ecklesiologiskt kapital



Vill du läsa mer?

Samarbetskyrkan – en fråga om 
ecklesiologiskt kapital
Marie Rosenius
Denna bok bygger på en teologisk kvalitativ 
fallstudie av samarbetskyrkan, en samver
kansform som i drygt 50 år använts i EFS och 
Svenska kyrkans gemensamma arbete. Studien 
påvisar svårigheter och hinder för samarbetet. 
Samtidigt pekar den på att samarbetskyr
kan som företeelse bär på ett ecklesiologiskt 
kapital med potential att växa och bidra till att 
stärka kyrkan som kropp.

199 kr

Helkyrklighet – om kyrkans fullhet
Magnus Persson
Lågkyrklighet eller högkyrklighet? Folkkyrklighet 
eller frikyrklighet? Risken med snäva avgräns
ningar och olika etiketter är en kvävande likrikt
ning där kyrkans rika mångfald går förlorad. 
I sin andra bok om kyrkan i serien Re:formera 
stakar Persson ut en väg mot helkyrklighet. 
Med aposteln Paulus ord om att "allt tillhör 
oss" beskrivs en rörelse mot helkyrklighetens 
förverkligande genom att förvalta och fördjupa, 
förnya och förena hela Kristi kyrkas rika arv. 
Tillsammans med alla de heliga får vi upptäcka 
höjden och djupet, bredden och längden i Kris
tus och bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

Boken utkommer våren 2022
Förbeställ till introduktionspris innan jul

199 kr (ord. pris 279 kr)

Beställ böckerna på shop.efs.nu

Två böcker som skänker insikter, pekar på möjligheter 
och målar en utmanande vision om hur vi kan förvalta 

rikedomarna som finns i kyrkans mångfald. 


