Verksamhetsberättelse
SverIGeS KrISTNA r åD oCH
SverIGeS FrIK yrKoSAMr åD

2013 & 2014

ekumenik
Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta
och att söka enhet kallas ekumenik.
Ekumenik kommer från det grekiska
ordet ”Oikumene” som kan översättas
med ”hela den bebodda världen”.
Ordet är bildat av ”okios” som betyder hus.
Ekumenik kan beskrivas som att leva
tillsammans i samma hus.

Snabbguide

Välkommen till vår verksamhetsberättelse.
Allra först ger vi dig en snabbguide till olika verksamhetsområden inom Sveriges
kristna råd. Vissa av dessa områden kommer vi att fördjupa på kommande sidor.

Barn/Ungdom

Kyrka – Arbetsliv

Migration/Integration

Kyrkornas samrådsgrupp kring
barnkonventionen

Mötesplatser för människans
värdighet i arbetslivet

Samordnar kyrkornas arbete
med migration och integration

Böneveckan

Kyrka för Fairtrade

Mission

Böneveckan för kristen enhet
äger rum varje år 18–25 januari

Certifierar lokala kyrkor för
arbete med hållbar utveckling

Bearbetning av missionsteologiska frågor

Diakoni

Samlevnad

Diakonins månad i september
fokuserar diakonala frågor

Undervisning och samtal om samlevnad och om sexuella övergrepp

. Foto: Mikael Stjernb
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Fred
Kyrkornas gemensamma
arbete för fred i världen

Klimat/Hållbar utveckling
Kyrkornas klimatarbete
för en hållbar värld
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Kyrkornas delaktighet i
ett mångreligiöst samhälle
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Interreligiös dialog
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Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina
och Israel
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Människovärde och rättigheter för en öppen och
tillgänglig kyrka

SKR:s bok ”Fred är
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Kyrkornas globala vecka
Gemensamt fokus varje år i
november på globala rättvisefrågor

Martin Luther King-priset

ed

Sjukhuskyrkan
Samordning av själavårdare
inom sjukvården

Skapelsetid
Kyrkorna uppmärksammar
naturen och skapelsen
i september

Skolkyrkan
Arbete med elever och
personal i grundskolan
och gymnasiet

Stipendier
Nathan Söderbloms minnesfond
stödjer ekumeniska studier

Teologi
Bearbetning och reflektion
av teologiska frågor

Prisutdelning i januari till person/
grupp som arbetar för ickevåld

Kriminalvården
Andlig vård inom Kriminalvården
på anstalter och häkten

Universitetskyrkan
Medicin/Sjukvård
Medicinsk-etiska frågor
ur ett kristet perspektiv

Skapar mötesplatser kring
identitet och existens bland
studenter
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SKR:s presidium

Lär känna varandra på djupet
– så att världen kan tro och leva
Sveriges kristna r åd har levt med uppmaningen att lära känna varandra på djupet
i övertygelsen om att när kyrkorna lever den enhet som är oss given, blir det gemensamma vittnesbördet starkare i samhället. De årliga kyrkoledardagarna liksom rådsmöten
där kyrkoledare och SKR:s styrelse möts för samtal och fördjupning är viktiga fundament i arbetet för kristen enhet och en värld som kan tro och leva.
De två senaste årens ekumeniska arbete i Sverige har bland annat skett inom följande
områden:
Migr ation/integr ation. Under politikerveckan i Almedalen har kyrkorna tillsammans bidragit med seminarium, politikersamtal och uttalande
rörande migration. På inbjudan av migrationsverket medverkade SKR:s
arbetsgrupp för migration och integration till fyra utbildningar på olika orter
i Tro och trovärdighet – om asyl på religiösa skäl inom Migrationsverket
under 2013. Vid SKR:s årliga konferens, detta år tillsammans med Svenska
missionsrådet, var det samlade temat Över gränser och belyste genom seminarier och
föredrag migration och integration. I slutet av juni 2014 var Sveriges kristna råd och
Svenska kyrkan värdar för den ekumeniska kommissionen för migranter i Europa som
samlades till generalförsamling i Sigtuna.
Mell anöstern. Flera av SKR:s medlemskyrkor har sitt centrum i
områden som drabbas hårt av strider och förföljelser. Vid två tillfällen
har kyrkorna samlats till manifestation och bön för utsatta troende i
området; 14 oktober 2013 och 8 september 2014. Situationen har varit
föremål för återkommande samtal vid styrelsens möten samt rådslag.
Under våren 2014 genomfördes en kyrkoledarresa till Israel och Palestina
i syfte att uppleva följeslagarprogrammet och att visa stöd till kyrkorna där.
Det mångkulturell a samhället. Den teologiska reflektionen
i samtal mellan kyrkor är viktig också i mötet med andra religioner.
Det svenska samhället och den religiösa kartan förändras, frågor som
religionsfrihet och mänskliga rättigheter behöver fortsatt bearbetas och
arbetas för i en ny kontext. SKR:s presidium representerar kristenheten
i Sveriges interreligiösa råd där åtta religioner möts för samtal om religionsfrihet och religionens roll i samhället.

I maj 2014 valdes Dioscoros Benyamin
Atas till ordförande för Sveriges kristna
råd.
Han efterträdde Anders Wejryd, dåvarande ärkebiskop för Svenska kyrkan.
Foto: Mikael Stjernberg

Presidiet för Sveriges kristna råd:

Dioscoros
Benyamin Atas
(SKR:s ordförande
2014-2015)
Ärkebiskop, Syriskortodoxa kyrkan

Anders
Arborelius
Biskop,
Stockholms
Katolska stift

Pelle
Hörnmark
Föreståndare,
Pingst – Fria
församlingar
i samverkan

Antje
Jackelén
Ärkebiskop,
Svenska kyrkan

Karin
Wiborn
Generalsekreterare,
Sveriges kristna råd
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Organisation

Nattvard i Sankt Sava serbisk-ortodoxa kyrkan i Enskede gård, Stockholm. Foto: Mikael Stjernberg
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Frikyrkor

Lutherska
kyrkor

Ortodoxa och
österländska kyrkor

Katolska
kyrkan

Årsmöte
Rådsmöten

Styrelse

Presidium

Kansli

Ekumenisk
teologi

Ekumenisk diakoni/
kyrka – samhälle

Samordning av
institutionssjälavård

Projekt och arbetsgrupper

veriges kristna r åd (SKR) är en mötesplats för
25 medlemskyrkor vilket representerar en stor del av
Sveriges befolkning. Hit kommer varje kyrka med sin
speciella identitet för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt. Syftet med arbetet är att arbeta
för kristen enhet.

Externt finansierad verksamhet

Så här fungerar Sveriges kristna råd:
Kärnan

n

I k ärnan finns det som kyrkorna tillsammans valt att lyfta
fram som de mest centrala områdena för ekumenisk reflektion
och samverkan; ekumenisk teologi och ekumenisk diakoni/
kyrka-samhälle. Dessa områden är inte avdelningar i SKR:s
arbete, utan aspekter på den helhet som är kyrkornas enhetssträvan i bekännelse, vittnesbörd och tjänst.

Verksamhet
Kring k ärnan finns långsiktiga verksamheter för ekumenisk samverkan och samordning. Styrelsen har särskilt benämnt betydelsen av mötesplats och att främja ett gemensamt
kristet vittnesbörd i ord och handling.
Dessutom har samordningen inom institutionssjälavården
definierats som ett prioriterat område. Verksamheterna Skolkyrkan och Barn/Ungdom finansieras liksom kärnområdena av
kyrkornas medlemsavgifter.

n
n
n
n

n

Kyrkornas globala vecka
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel
Kyrka för Fairtrade
Andlig vård i kriminalvården (NAV)
Fred
Stiftelsen Nathan Söderblom

Nätverk – arbetsgrupper
– ekumeniska delegationer
Vidare finns en rad ekumeniska arbetsgrupper knutna
till verksamheten (sid 28-29). En rad uppgifter utförs genom
ekumenisk delegation till grupper av medlemskyrkor eller till
andra institutioner.

Styrning
Årsmötet är det högst beslutande sammanhanget inom
Sveriges kristna råd. Styrelsen möts fem gånger per år. Styrelsens arbete leds av presidiet (sidan 5). Fyra gånger per år samlas landets kyrkoledare till rådsmöten för samtal om viktiga
frågor för landets kyrkor. En gång per år möts kyrkoledarna till
Kyrkoledardagar.
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Medlemskyrkor

Dophögtid i Botkyrka pingstförsamling, Tumba. Foto: Mikael Stjernberg
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K AT O L S K A
K Y R K O FA M I L J E N
100 000 medlemmar

FRIKYRKLIGA
K Y R K O FA M I L J E N
250 000 medlemmar
6 medlemskyrkor

1 medlemskyrka
Utgörs av Stockholms katolska
stift som omfattar hela Sverige.
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LUTHERSKA
K Y R K O FA M I L J E N
6,7 miljoner medlemmar

ORTODOXA/
ÖSTERLÄNDSKA
K Y R K O FA M I L J E N
120 000 medlemmar

Lutherska kyrkor:
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• Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
• Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
• Svenska kyrkan med EFS
• Ungerska protestantiska kyrkan

Frikyrkor:
• Evangeliska Frikyrkan
• Frälsningsarmén
• Equmeniakyrkan
• Pingst – Fria församlingar i samverkan
• Svenska Alliansmissionen
• Vineyard Norden
• Adventistsamfundet (observatör)

* Österländska kyrkor

I SVERIGES KRISTNA RÅD MÖTS
25 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer
TT Nyhetsbyrån

Sveriges kristna r åd möts medlemskyrkor fördelade på fyra
kyrkofamiljer; den lutherska kyrkofamiljen, den frikyrkliga kyrkofamiljen, den katolska kyrkofamiljen och den ortodoxa/österländska
kyrkofamiljen.
Alla kyrkor har en egen identitet och egna prioriteringar. Men tron kan
också förena och utmana. Därför finns Sveriges kristna råd som representerar en majoritet av Sveriges befolkning.
Det ta är en mötesplats för 25 medlemskyrkor samt en observatörskyrka.
Inom medlemskyrkorna ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden
vilket görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge
kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av
gemensamma aktiviteter.
At t utgör a ”k yrkorna tillsammans” kan innebära att en eller flera
kyrkor inom ramen för SKR anförtros uppdrag på delegering för helhetens
räkning. Kyrkornas resurser på olika sakområden kan även mötas inom
SKR:s ram i nätverksform och på det sättet gemensamt utgöra en resurs
för ”kyrkorna tillsammans”. Antalet medlemskyrkor har varit intakt de två
senaste åren.
De fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd har var sin samordnare.
Den frikyrkliga familjen har genom Sveriges frikyrkosamråd (FSR) kanslisamverkan på Ekumeniska centret i Alvik, Stockholm. Därför ger SKR och
FSR ut en gemensam verksamhetsberättelse. Läs mer på sidan 26.

Katolska kyrkan:
• Stockholms katolska stift

Ortodoxa och
österländska kyrkor:
• Armeniska apostoliska kyrkan
• Bulgariska ortodoxa kyrkan
• Etiopiska ortodoxa kyrkan
• Finska ortodoxa kyrkan
• Koptiska ortodoxa kyrkan
• Makedonska ortodoxa kyrkan
•	Rumänska ortodoxa kyrkan
•	Ryska ortodoxa kyrkan
(Kristi förklarings församling)
•	Ryska ortodoxa kyrkan
(Moskvapatriarkatet) i Sverige
• Serbiska ortodoxa kyrkan
• S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka
• Syrisk-ortodoxa kyrkan
•	Österns assyriska kyrka
(Österländska kyrkor)
•	Österns gamla kyrka
(Österländska kyrkor)
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Mötesplats

Anders Arborelius och Misha Jaksic samtalar med varandra under en kyrkoledarresa i Nablus, Västbanken. Foto: Mikael Stjernberg
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Sveriges kristna råd
samverkar med:

Sveriges kristenhet samlas i fackeltåg i centrala Stockholm 2013 för utsatta
troende. Foto: Mikael Stjernberg

et finns tillfällen när de kristna kyrkorna talar med en
gemensam röst. Det kan till exempel vara när en utsatt grupp
kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig
bakom en manifestation eller opinionsyttring.
Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som
regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar
och i styrelsemöten. I många av SKR:s referensgrupper, styrgrupper och arbetsgrupper finns inte bara representanter från medlemskyrkorna utan även
representanter från närstående organisationer.
24 olika arbets- och referensgrupper finns kopplade till arbetet (sid 28-29).
En vik tig del i arbetet är att visa på kristen enhet genom att företräda och
representera medlemskyrkorna i Sverige. Det sker i kontakt med myndigheter, regering och civilsamhället, bland annat när det gäller att ge svar på
remisser.
Internationellt finns flera nätverk för kristen enhet och samverkan mellan
kyrkor. En viktig del av Sveriges kristna råds arbete är att följa och ta del i det
globala samtalet. Det innebär närvaro i samlingar som sker inom Kyrkornas
världsråd, (World Council of Churches, WCC) och Konferensen för europeiska
kyrkor, KEK (Conference of European of Churches, CEC) och att skapa en
gemensam plattform i Sverige för kyrkorna för att förbereda och följa upp det
internationella arbetet. I Norden finns flera nätverk som samlas inom Ekumenik i Norden, som har till uppgift att stödja och administrera mötesplatser för
ekumeniska samtal.
SKR är huvudman för Ekumeniska EU-kontoret, Liv- och fredsinstitutet
(Life & Peace) och Nathan Söderbloms minnesfond.

• Svenska missionsrådet
– kanslisamverkan.
• Föreningen Furuboda – samverkan
funktionshinderfrågor
•	Nätverket för barnkonventionen
– medlem.
• Hela Människan – samverkan inom
referensgruppen för diakoni.
• Ekumeniska EU-kontoret
– huvudman.
• Kristna fredsrörelsen – samverkan
inom opinionsbildning och fredsprojekt samt Martin Luther King-priset.
• Sveriges ekumeniska kvinnoråd
– kanslisamverkan.
• Svenska Bibelssällskapet – samverkan
inför Böneveckan för kristen enhet.
• Stiftelsen Nathan Söderbloms
minnesfond – huvudman.
• Föreningen Fairtrade – aktiv
medlem.
•	Nätverket Kyrka-arbetsliv – samtal
och samverkan mellan kyrkorna och
LO och TCO.
• Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos) – aktiv medlem
och ingår i styrelsen.
• Tankesmedjan Sektor 3 – medlem.
•	Norden–Baltikum – de nationella
kristna råden håller kontakt genom
regelbundna möten mellan rådens
generalsekreterare och årliga ekumeniska sekreterarsamlingar.
• Norden–FOCCISA – samarbete
mellan de nationella råden i Norden
och elva länder i södra Afrika.
•	Nordiskt Faith and Order-nätverk
– mötesplats för ekumenisk teologisk
reflektion.
•	Europeiska kyrkokonferensen
(KEKCEC) – 120 medlemskyrkor i
Europa.
• Churches Commission for Migrants in
Europe (CCME) – medlem.
•	European Contact Group (ECG)
– medlem.
• Liv och Fred-institutet – huvudman.
• Kyrkornas världsråd – associerad
medlem.
Samarbete och samråd sker också
med många andra organisationer,
bland annat de kristna biståndsorganisationerna och studieförbunden,
Rådgivningsbyrån för asylsökande och
flyktingar, med flera.
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Kommunikation

Aftonbladet.se 2013-09-06

Sändaren 2013-06-05

SVT.se 2013-02-25
Dagen 2014-02-06

Världen Idag 2014-04-04

Aftonbladet.se 2013-02-11

Aftonbladet.se 2013-10-11

Dagen 2014-05-22

Aftonbladet 2014-11-26

Dagens ETC 2014-08-27

Kyrkans tidning 2014-04-16

Dagen 2014-12-23
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SvD.se 2013-06-19

Västerbottens folkblad 2014-04-16

Debattartiklar och
uttalanden/öppna brev

Tidigare ärkebiskop Anders Wejryd och SKR:s Björn Cedersjö blir intervjuade av
Sveriges radio under Almedalsveckan 2013. Foto: Mikael Stjernberg.

veriges kristna r åd har ett omfattande kommunikationsarbete, både genom kärnverksamheten och
genom de olika projekten. Sveriges kristna råd är en
gemensam plattform för kyrkorna för gemensamma uttalanden och debattinlägg. Rådet ger även remissyttranden till
statliga myndigheter i frågor som rör kyrka och tro.
Kommunikationsarbetet är ett viktigt område för rådet för
att nå ut med kyrkans gemensamma röst i olika frågor. Genom
pressmeddelanden (65 st under 2013–2014) till olika grupper,
inlägg på sociala medier, den egna webbplatsen och genom en
personlig bearbetning av journalister och politiker har rådet
under de senaste två åren fått en ökad synlighet för kyrkornas
gemensamma frågor.
De fr ågor som främst hörts i debatten har gällt integration,
klimatet, häktestider, förbön för Sverige, religionsfrihet och
situationen i Mellanöstern.
Sveriges kristna råd producerar regelbundet olika skrifter,
böcker och kampanjmaterial. Under 2014 producerades även en
informationstidning som bladades i fyra kristna tidningar.

SKR:s informationstidning
och skriftserie.

Remissyttranden
• Folkbildningens samhällsvärden
– En ny modell för statlig
utvärdering (2013-02-20)
• Spioneri och annan olovlig
underrättelseverksamhet
(2013-05-13)
• Främlingsfienden inom oss
(2013-05-23)
• En myndighet för alarmering
(2013-09-10)
• Erkännande av utländska fullmaktsäktenskap (2013-12-05)
• En ny lag om personnamn
(2013-12-05)

•	Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
(2014-01-23)
• Sveriges tillträde till vapenhandelsfördraget Arms Trade Treaty
(2014-02-03)
• Särskilt ömmande omständigheter (2014-02-19)
• Begravning – återvinning, nya
begravningsmetoder och enhetlig
begravningsavgiftssats
(2014-04-29)
•	Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (2014-10-03)

Debattartiklar:
•	Vad begär Gud av oss?
(Dagen 2013-01-03)
•	Att trygga välfärden riskerar att bli
kyrkans huvuduppgift
(SVT Debatt 2013-02-05)
•	Visa större mod i klimatfrågan
(Aftonbladet 2013-02-11)
• Blomsterindustrin kantad av törnen
(Kyrkans tidning 2013-02-14)
• Konsekvenserna av surrogatmödraskap
måste utredas
(Svenska Dagbladet 2013-06-19)
• Manifest för mångfald
(Dagen 2013-07-01)
• Snart inga kristna kvar i Mellanöstern
(Aftonbladet 2013-09-08)
• Sverige bör engagera sig för stärkt
religionsfrihet (Aftonbladet 2013-10-14)
• Lös konflikter med hjälp av religion
(Borås tidning m.fl. 2013-11-21)
•	Välj rätt ros – handla med omtanke
(Dagen 2014-02-14)
• Spännande möjligheter i samlevnadsundervisningen (Sändaren 2014-02-20)
•	Vi har inte tid att vänta med riktig
klimatpolitik (ETC m.fl. 2014-08-27)
•	Gör barnkonventionen till svensk lag!
(Dagen 2014-10-03)
• Fika med oss för en rättvisare värld!
(Kyrkans tidning 2014-10-16)
• På torsdagar klär vi oss i svart
(Kyrkans tidning 2014-11-19)
• Sveriges tider och regler i häkten är
extrema (Aftonbladet 2014-11-26)
• Julbudskapet händer hela tiden
(Dagen 2014-12-23)
Uttalanden/öppna brev:
•	Trossamfund uttalar sig om Reva
(2013-03-04)
•	Uttalande om situationen i Syrien
(2013-05-16)
•	Uttalande från SIR: Tack för era
insatser i Husby! (2013-06-12)
• Brev till Pakistans president efter
bombdåd mot kristna (2013-09-24)
•	Religionsfriheten attackeras
(2014-01-31)
•	Reaktion på attack mot katolsk mässa
(2014-02-03)
• SKR skriver till folket på Maidan och
ukrainska regeringen (2014-02-24)
•	Till Ugandas president: ”Riv upp
nya lagen” (2014-03-03)
• Intryck från kyrkoledarresa till Israel
och Palestina (2014-04-03)
•	Uttalande om Irak från Sveriges
interreligiösa råd (SIR) (2014-08-28)
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Ett axplock ...
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... av ekumeniska arrangemang och händelser under verksamhetsåren 2013 och 2014

1 Påveinstallation 2 FN3 Årsmöte
förhandlingar
Mars 2013

Karin Wiborn närvarade
vid påveinstallationen
i Rom. Den svenska
delegationen bestod även
av dåvarande civilminister Stefan Attefall och
statsekreterare vid statsrådsberedningen Gunnar
Wieslander.
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Mars 2013

Karin Wiborn deltog på
uppdrag av Kyrkornas
världsråd vid FN-förhandlingarna i New York om ett
bindande internationellt
vapenhandelsavtal, Arms
Trade Treaty (ATT).

Maj 2013

Ljuständning i Gustaf
Adolfs kyrka under
årsmötet i Sundsvall.

4 Almedalen
Juli 2013

Flera kyrkoledare fanns
med i Visby när ett
manifest för en humanare
migrationspolitik lanserades i samband med ett
seminarium.

5 Manifestation
Oktober 2013

Fackeltåg i Stockholm
för att uppmärksamma
utsatta troendes situation
i världen. Manifestationen
inleddes med en förbönsgudstjänst i en fullsatt
S:ta Clara kyrka.
Bland talarna på Mynttorget fanns civilminister
Stefan Attefall.

6 Generalförsamling

Oktober–
November 2013

En delegation från SKR
deltog vid Kyrkornas
världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea.
Svenska delegater delade ut en fredskarta vid
en ceremoni i utställningshallen.

5

3

10

9

7 Kyrkoledarresa 8 Årskonferens
April 2014

Kyrkoledarresa under nio
dagar till Israel och Palestina för att lära mer om den
rådande situationen i området, samt att med egna
ögon se det Ekumeniska
följeslagarprogrammet i
Palestina och Israel.
Kyrkoledarna hade även
flera möten med kristna
grupper. Kyrkoledarna besökte bland annat ”Checkpoint 300” vid Betlehem.

Maj 2014

Årskonferens i Örebro
tillsammans med Svenska
missionsrådet under
temat ”Över gränser”.
Landshövdingen bjöd
konferensdeltagarna på
lunch vid Örebro slott.

6

9 Förbönsgudstjänst

10 Kyrkoledardagar

Kyrka –
11 Arbetsliv

Storkyrkan i Stockholm
och Sveriges kristna råd
arrangerade en nationell
förbönsgudstjänst för situationen i Irak och Syrien.
14 av landets kyrkoledare fanns med i
gudstjänsten. Bland
de medverkande fanns
också Dominikansystrarna.
Kungaparet deltog i gudstjänsten.

Varje höst samlas Sveriges
kyrkoledare till ett dygn
för samvaro utanför
sammanträdesrum och
rådslag.
Det är ett dygn för
delande i gudstjänst,
bön och gemenskap.
Denna gång möttes man
på Kaggeholms slott på
Ekerö.

Integrationsfrågorna
och alla människors lika
värde stod i centrum när
företrädare för Svenskt
näringsliv, fackförbunden
och kyrkorna möttes. Det
finns ett gemensamt intresse att arbeta för goda
förhållanden för individen
på arbetsplatsen och att
främja sammanhållningen
i samhället. Mångfalden
behövs i samhället. Att religion kan vara en tillgång
var en av samtalsfrågorna.
Foto: LO

September 2014

September 2014

November 2014
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Ekumenisk diakoni/kyrka – samhälle

Inom området ”Ekumenisk diakoni/kyrka – samhälle” samlas kyrkornas engagemang i samhället. Foto: Mikael Stjernberg
16

Inom arbetsområdet Ekumenisk
diakoni/kyrka – samhälle samlas det
engagemang som har att göra med
kyrkornas tjänst i och för världen.
Inom området ryms diakoni, etik, samhällskontakter och institutionssjälavård.
Här följer tre exempel på arbete inom
detta område.

et är mit ten av oktober och ett
fyrtiotal personer är samlade för Migrationsverkets utbildning Tro och trovärdighet – om religion och asyl. Syftet
är att reflektera över tro som asylskäl, och kursen
har getts fyra gånger i olika delar av Sverige. Den
kom till utifrån en diskussion som fördes mellan
Sveriges kristna råd och Migrationsverket om
bemötandet av människor som säger sig ha blivit
kristna men inte upplevt sig blivit tagna på allvar
av Migrationsverkets utredare.
Kursdagen börjar med samtal om ett konkret fall där frågorna blir tydliga: Under vilka
omständigheter kom personen till Sverige? Hur
gick det till när personen blev kristen? Vad vet hon
egentligen om kristen tro? Hur lever personen nu?
Finns några dokument som stöder vad personen
berättar? Genom olika frågor ska handläggaren
i intervjun försöka bedöma hur trovärdig den
asylsökandes berättelse är. Hur genuin är hennes
tro? Arbetsgruppen för integration och migration
har bjudits in för att medverka och får berätta
om kyrkorna i Sverige och om hur kristen tro kan
uppfattas och gestaltas i olika kulturer.
Kurstillfällena är ett konkret utflöde av SKR:s
arbete inom området migration och integration. I
det här fallet handlar det om hur kristna konvertiter bemöts men det kunde lika gärna handla om
människor av andra övertygelser som ska ges en
rättssäker bedömning. Förutom utbildningen har
även Migrationsverkets handledning för prövningen påverkats och justerats, bland annat utifrån
synpunkter från SKR. Hur rimligt är det till exempel att bibelkunskap är ett avgörande kriterium för
trovärdighet?
Det är bör jan av juli. I den årliga veckan i
Almedalen äger många seminarier rum. Både
under 2013 och 2014 bjuder kyrkorna tillsammans
med ”(G) som i Gud” till seminarier om svensk
migrationspolitik. Ett manifest publiceras 2013
om en humanare flyktingpolitik under rubriken
Manifest för en ny tidsanda – i migrationens,

Det var fullsatt när SKR
arrangerade integrationsseminarium med
politiker och kyrkoledare
i Almedalen 2014.
Foto: Mikael Stjernberg.

Materialet för Diakonins
månad 2014.

FA K TA:
Här arbetar kyrkorna
tillsammans med frågor om religionens
plats i samhället;
religionsfrihet, migration och integration, diakoni, fred
rättvisa och hållbar
miljö, medicinsk etik,
jämställdhet och
samlevnad, mänskliga rättigheter och
funktionshinder,
kyrka-arbetsliv. SKR
representerar också
kyrkorna i olika
sammanhang, till
exempel i styrelsen
för Civilsamhällets
organisationer i samverkan (CIVOS).

medmänsklighetens och mångfaldens tecken. 2014
följs detta upp när ledare för SKR:s olika kyrkor
ställer politiker mot väggen om partiernas politik
inom området.
I juni 2014 saml as representanter för 28 olika
kyrkor och kyrkliga organisationer i Sigtuna för
att fira femtio års arbete i Churches’ Commission
for Migrants in Europe (CCME). Temat är Beyond
Boarders. Här samverkar man utifrån respekt
för människors värdighet för ett humant Europa,
något som blivit alltmer viktigt utifrån de växande
antal människor på flykt som kommer till Europas
gränser.
Detta är tre exempel från SKR:s arbete. Arbetsgruppen för migration och integration innehåller
personer som sammantaget står för en mycket stor
kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt genom kontakt med
rådgivningsbyråer, FARR (Flyktinggruppernas
riksråd), Migrationsverket och andra beslutande
myndigheter. Gruppen arbetar också med politisk
påverkan. Arbetet sker utifrån grundläggande
övertygelser i kristen tro och utifrån FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.
Det stora arbetet sker dock på lokalplanet där
det finns många hjältar, människor i kristna
församlingar som på olika sätt engagerar sig för
flyktingar. Det sker genom konkret omsorg och
stöd, genom vägledning och ibland genom aktiv
påverkan på beslutande myndigheter. Grunden
för detta är övertygelsen om alla människors lika
värde och vikten av att bemöta varje människa
med respekt och omsorg.
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Kyrkornas globala vecka

jen ”Thursdays in Black – en värld utan våld och
våldtäkt”. Gensvaret blev stort. 3 000 ”Thursdays
in Black-knappar” trycktes upp, som snabbt sålde
slut och fler fick tryckas upp.

Ekumenisk festkväll ”Det internationella matmötet” för fred i Västerås i samband med Kyrkornas globala vecka. Foto: Magnus Aronson.

”Helig fred – tro som fredsskapare” var temat för Kyrkornas
globala vecka 2013 och 2014. Syftet med temat var att bredda
kunskapen om fred och religion samt visa på en rättfärdig fred.

FA K TA:
Kyrkornas globala
vecka arrangeras
varje år i november
och är ett tillfälle för
kyrkor, församlingar
och organisationer att samtidigt
och tillsammans
uppmärksamma en
global rättvisefråga.
På nationell nivå
arbetar arrangörerna fram tema och
verktyg för att lära
mer om och belysa
detta tema.
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ånga av världens konflikter har
eller anses ha religiösa förtecken. Religion och skillnader i religionstillhörighet används som förevändning för
att inleda och fortsätta konflikt och förtryck. Men
i många konfliktdrabbade länder har religionen
stort utrymme, vilket gör den till en outnyttjad
potential som fredsbyggare. Globala veckan ville
lyfta fram att religioner också har fred som ett
kärnvärde och kan användas för att bygga fred.
Om det bara finns kunskap om religion som
konfliktökande, är det bara så den kan användas.
Men genom att kunskapen om religioners potential
som fredsbyggare ökar, växer också möjligheten
att de används som ett redskap för fred. Kyrkornas
globala vecka vill också förmedla att det är
möjligt att påverka utvecklingen i världen
genom att vi tillsammans verkar för
fred.
Under våren 2013 producerades
ett 32-sidigt häfte för att inspirera
till engagemang och arrangemang
under 2013 och 2014.
2014 anslöt sig Kyrkornas globala
vecka till den internationella kampan-

Under 2013 och 2014 skrevs ett antal artiklar
om Kyrkornas globala vecka. 2013 skrevs debattartikeln ”Lös konflikter med hjälp av religion!”
som undertecknades av Karin Wiborn, Eva Christina Nilsson (SMR) och Peter K Sjögren (LPI) och
som publicerades i sju lokala tidningar.
2014 undertecknades artikeln ”På torsdagar klär
vi oss i svart” av företrädare för samtliga organisationer bakom Kyrkornas globala vecka. Artiklarna
publicerades i Sändaren och Kyrkans tidning
liksom i flera regionala och lokala tidningar.
Kyrkornas globala vecka blev en vecka som sprakade av aktivitet och energi. Bredden på arrangemang var stor, både geografiskt och innehållsligt.
Det var festkväll i Västerås, retreat i Östersund,
fredstema i second handbutiken i Tumba, frukostseminarium i Uppsala, klädbytarkväll i Vintrosa
och en massa mer. Och gudstjänster över hela
landet.
Som en förberedelse inför Kyrkornas globala
vecka genomfördes evenemanget ”Bygg Fred!” i
Uppsala på Internationella fredsdagen den 21 september (både 2013 och 2014). Ett hundratal personer i olika åldrar samlades för att få inspiration
och redskap för att bygga fred, lokalt och globalt.
Både 2013 och 2014 hade Kyrkornas globala
vecka internationella gäster. Gästen 2013, Américo
Mosquera, ordförande i organisationen Cocomopoca, berättade engagerande om kampen för fred
och mänskliga rättigheter i den konfliktdrabbade
Chocóprovinsen i Colombia.
2014 hade vi flera gäster, bland andra Fulata
Moyo, som arbetar med genderfrågor på Kyrkornas världsråd, bland annat med ansvar för
kampanjen ”Thursdays in Black” och Georgette
Rabadi från Betlehem, som arbetar på ELCJHL –
evangelisk-lutherska kyrkan i Jordanien och Israel.
Sveriges kristna r åd och Svenska missionsrådet är huvudmän för Kyrkornas globala vecka.
Veckan arrangeras tillsammans med Diakonia,
Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkans
unga och Sveriges ekumeniska kvinnoråd. Arrangörerna samt några av
SKR:s medlemskyrkor – Svenska
kyrkan och Equmeniakyrkan – har
representanter i Kyrkornas globala
veckas storgrupp.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel

Följeslagarprogrammet leds internationellt av Kyrkornas
världsråd med kontor i Genève. Programmet startade
efter en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten och Sverige har genom SKR varit
delaktigt sedan dess.
edan progr ammet startades år
2002 har omkring 1 500 människor i
över 20 länder varit följeslagare, och 300
av dem har varit svenskar. Under 2013
och 2014 har Sveriges kristna råd, SKR, sänt ut
totalt 44 ekumeniska följeslagare för att verka för
en hållbar fred i Palestina och Israel. Den svenska
delen av följeslagarprogrammet finansieras till
största delen med projektmedel från Sida.
Följeslagarna ingår under tre månader i internationella team på plats och samarbetar med
fredsrörelser i Palestina och Israel. Uppdraget leds
av ett internationellt kontor i Jerusalem. Syftet
med programmet är att dämpa våld, att främja
respekten för folkrätten samt att visa solidaritet
med civilbefolkningen. Under 2013 och 2014 har
programmet funnits närvarande med team på
totalt åtta placeringar på Västbanken.
Vid årsskif tet 2013-2014 fasades den tidigare placeringen i staden Tulkarem ut och vissa
uppgifter fördes över till teamet i Jayyous. En
ny placering skapades hösten 2014 i Jeriko, med
Jordandalen som sitt uppdragsområde. En viktig
uppgift för placeringen i Jordandalen har varit
att följa, dokumentera och informera om den
planerade tvångsförflyttningen av drygt 12 000
palestinska beduiner.
I slutet av mars 2014 arrangerade SKR, tillsammans med studieförbundet Bilda, en uppskattad
resa för kyrkoledare i Sverige till Israel och Palestina. Med på resan var tio svenska kyrkoledare samt
representanter för SKR och följeslagarprogrammet.
”… Vi har upplevt att våra ögon öppnas när vi
går tillsammans, bryter bröd och delar gemenskap. Vi upplever även att dialogen och samtalet
är viktigt, mellan israeler och palestinier, mellan
kristna, judar och muslimer”, uttryckte kyrkoledarna i en gemensam text efter hemkomsten.
I följesl agarnas reser apporter, som
sprids i deras nätverk och publiceras på SKR:s
hemsida, beskrivs ofta människor i utsatta situationer, hur ockupationen av Palestina påverkar
både palestinier och israeler, de israeliska och
palestinska fredrörelsernas viktiga arbete och
vikten av följeslagarnas närvaro och stöd.
”En lärare i en skola utanför Betlehem tackade

FA K TA:
Genom att vara
en internationell
närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet i
Palestina och Israel,
EAPPI, bidra till att
dämpa våld och
främja respekten för
folkrätten. Närvaron
är ett uttryck för
praktisk solidaritet
för utsatta grupper såväl palestinier som
israeler.

oss för att vår närvaro utgjort skydd under de
senaste veckorna. Hon sa att eleverna tidigare
upplevt att israeliska bosättare trakasserar skolan, och att de känt sig tryggare nu när vi var på
plats”, beskriver exempelvis följeslagare i juni 2014.
2014 var ett oroligt år i regionen, inte minst under kriget i Gaza sommaren 2014. Teamen har inte
alltid kunnat röra sig i de områden där de haft sina
uppgifter, utan har periodvis varit begränsade till
de större städerna eller varit samlade i Jerusalem.
Trots oroligheterna har följeslagare kunnat
rekryteras, och som svenska följeslagare uttryckte
det vid utresan i augusti 2014:
– Nu behövs följeslagarna särskilt väl.
Efter hemkomsten ingår för de svenska följeslagarna ett gediget arbete med informations- och
kunskapsspridning, för att öka engagemanget
för fred och för att stärka folkrätten. Under 2013
och 2014 har följeslagare fortsatt engagera sig
genom att medverka i medier och genom föreläsningar, seminarier, besök i föreningar och skolor,
samt, ofta tillsammans med koordinatorer från
SKR, medverkan vid konferenser runt om i landet.
Under Almedalsveckan 2013 genomfördes bland
annat ett seminarium tillsammans med Kristna
fredsrörelsen och under Bok- och biblioteksmässan
2014 hade Ekumeniska följeslagarprogrammet en
monter på Internationella torget.
Intresset för att söka till programmet är fortsatt
stort. Under 2013 och 2014 har totalt 241 personer
ansökt om att bli följeslagare vid de fem rekryteringstillfällen som genomförts.

Att vandra bredvid. Följeslagaren Lise Bergh följer barn från skolan utanför staden
Yatta på södra Västbanken. Foto: EAPPI
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Kyrka för Fairtrade

årsavgiften har man under 2014 kunnat förbättra
utskicken av nyhetsbrev samt underlätta för fler
regionala utbildningstillfällen och församlingsbesök.
Under 2013 har representanter från Svenska
kyrkan, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén
och Föreningen för Fairtrade ingått i Kyrka för
Fairtrades arbetsgrupp och styrgrupp. Pingst
bestämde sig i början av 2013 för att inte fortsätta i styrgruppen. Under 2014 utökades Kyrka
för Fairtrades arbetsgrupp med representanter
från Organisationen Fair Trade Återförsäljarna,
Svenska kyrkans unga samt ungdomsorganisationen Equmenia.

Kyrkoledare fikar inför fikadagen ”Fairtrade challenge” i oktober 2014. Foto: Mikael Stjernberg.

Sedan 2009 finns diplomeringen Kyrka för Fairtrade i Sverige.
Idén kommer från England där diplomeringen Fairtrade Church
funnits sedan flera år och ges till församlingar som engagerar
sig för etisk konsumtion och rättvis handel.

ll a församlingar och kyrkor i
Sverige som uppfyller kriterierna kan
bli diplomerade. Bakom Kyrka för
Fairtrade (tidigare Kyrka för Rättvisemärkt) står svenska kyrkor och samfund genom
Sveriges kristna råd i samarbete med Föreningen
för Fairtrade.
I slutet av 2014 fanns 109 diplomerade församlingar, varav två vilande. Under 2013 och 2014
diplomerades 20 respektive 22 församlingar i
tre samfund; Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan
och Frälsningsarmén. Nya Kyrka för Fairtradeförsamlingar blir i hög utsträckning diplomerade
av aktiva i redan diplomerade församlingar, vilket
har stärkt Kyrka för Fairtrades nätverk och visat
sig vara mycket berikande för alla inblandade.
Kyrka för Fairtrade finansieras till största delen
av Svenska kyrkan med kompletterande medel
från Equmeniakyrkan och Frälsningsarmén.
Fr ån och med 2014 omfattas
diplomeringen av en årsavgift på
1 000 kronor per församling. Den
nya årsavgiften har bidragit till
att minska sårbarheten och skapa
långsiktighet i Kyrka för Fairtrades
finansiering, möjliggöra spridning av verksamheten samt bidra
till gemensamt ägarskap. Genom
20

FA K TA:
Kyrka för Fairtrade
är en diplomering
för församlingar som
engagerar sig för
rättvis handel och
etisk konsumtion. Ett
diplom/certifikat ges
till församlingar som
i största möjliga mån
konsumerar Fairtrade-märkt kaffe, te
och andra produkter
samt engagerar sig i
kampanjer och sprider information om
Fairtrade och rättvis
handel.

Precis som tidigare år har Kyrka för Fairtrade
funnits på kyrkliga konferenser och årsmöten, så
som Nyhemsveckan (2013), Kyrkomötet och Världens fest (2014) samt sommarfestivalen Frizon.
Kyrka för Fairtrade var med på rättvis handelsrörelsens årliga mötesplats Fair Trade Forum
i Eskilstuna (2013) respektive Jönköping (2014).
Under forumen båda åren genomfördes en samling
med aktiva i diplomerade kyrkor då kontaktpersoner utbytte glädjeämnen och utmaningar. Vid
forumet 2014 fick samlingen besök av Fairtrade
Sveriges gäster från Ghana.
Kyrka för Fairtrade har under de båda åren haft
program under Almedalsveckan. 2013 diplomerades Frälsningsarmén i Visby och morgonbön med
tema rättvis handel hölls i Vårdklockans kyrka,
Equmeniakyrkan. Vårdklockans kyrka diplomerades året efter i samband med ”Schysst frukost och
morgonbön”.
Fik adagen för Fairtr ade, Fairtrade challenge,
är en stor höjdpunkt inom rättvis handelsrörelsen.
Den ägde rum under kampanjveckorna Fairtrade
fokus, på torsdagarna 15 oktober 2013 respektive
16 oktober 2014. Laget ”Kyrkor för Fairtrade” tog
sjätteplats på topplistan över fikande lag 2014
med närmare 25 000 personer registrerades i 374
fikapauser.
I samband med Fairtrade challenge har Kyrka
för Fairtrade haft debattartiklar publicerade i
kristen press.

Utmärkelsen Kyrka för Fairtrade ges till församlingar som:
• Använder Fairtrade-märkt kaffe
och te och regelbundet också andra
Fairtrade-produkter i de sammanhang där den verkar så som kyrkfikan, möten, sammankomster,
läger och personalfikan.
• Organiserar sitt arbete i en
styrgrupp.

• Sprider kunskap om rättvisefrågor
och om vikten av att använda konsumentmakt i sin verksamhet.
• Skapar opinion för rättvis handel
och Fairtrade genom att delta i
Fairtrades kampanjveckor Fairtrade
Fokus samt andra några utåtriktade
aktiviteter eller aktioner.

Fred

År 2014 hade det gått 200 år utan att Sverige haft väpnade
konflikter i närområdet. Arbetet för fred är en given del av
arbetet inom Sveriges kristna råd och har under de två senaste
åren koncentrerats till arbete med fyra pelare; interreligiöst
fredsarbete, fredsteologi, opinionsbildning och samordning.
tudieförbunden Bilda och Sensus
underhåller och uppdaterar tillsammans
med SKR den levande digitala verktygslådan och materialbanken ”Verktyg för
fred”. På SKR:s webb finns förslag för fördjupning inom fredsteologi och tips på hur man
konkret kan arbeta för fred.
Den fredsteologiska boken ”Att slå följe för fred”
lanserades av Sveriges kristna råd och Marcus förlag i september 2014. Ledande teologer från flera
olika kyrkor skriver här personligt om hur Jesu
uppmaning till fred och försoning har format dem
och deras kyrkas praktik och uppdrag.
Sveriges kristna råd har sedan 2001 arbetat
långsiktigt med vapenhandelsfrågor i Göteborgsprocessen, ett forum för etiska samtal om vapenhandel. Arbetet för ett bindande internationellt
regelverk för vapenhandel har haft starkt fokus
för kyrkorna och andra aktörer. Den 24 december 2014 trädde Arms Trade Treaty (ATT) i kraft.
Göteborgsprocessen är nu avslutad.
SKR är sedan början av 2011 engagerat som en
part i projektet ”Partnerskap 2014” med syfte är
att i ett samarbete mellan det civila samhällets
organisationer och i samverkan med likasinnade
aktörer få till stånd en tyngdpunktsförskjutning
från militär krishantering till civilt förebyggande
av våld och väpnad konflikt samt fredsbyggande.
Inom ramen för Partnerskap 2014 har flera skrifter publicerats under 2013 och 2014 av huvudförfattare Lars Ingelstam och Anders Mellbourn.
Huvudmän för Ickevåldspriset i Martin Luther
Kings anda är Kristna Fredsrörelsen och Equmeniakyrkan tillsammans med SKR. Martin Luther
King-dagen är nationell helgdag i USA och firas
varje år den tredje måndagen i januari. 2013
delades Ickevåldspriset i Martin Luther Kings
anda ut till Fredskämpen och före detta Europaparlamentarikern Maj Britt Theorin. Ickevåldsaktivisten Martin Smedjeback tog emot 2014 års
pris. I samband med prisutdelningen gjordes ett
hedersomnämnande i Rosa Parks anda till Hijabuppropet. Priset heter från och med 2015 Martin
Luther King-priset.
Den 21 september, på Kyrkornas världsråds
internationella böndag för fred (tillika FN:s
fredsdag), arrangerades inspirationsdagen ”Bygg
fred” i Uppsala som syftade till att vara en kick-off

FA K TA:
Kyrkor och SKR närstående organisationer, som på olika
sätt arbetar med
fredsfrågor, samlas i
en referensgrupp för
Fred för samordning
och informationsutbyte två gånger
per år.

för Kyrkornas globala vecka. SKR tillsammans
med Life & Peace Institute, Svenska kyrkans unga,
Svenska kyrkan Uppsala stift, Uppsala kristna råd
och Diakonia (2013) var arrangörer.
8 000 kristna från hela världen samlades mellan den 30 oktober och 8 november 2013 i Busan,
Sydkorea, i Kyrkornas världsråds generalförsamling. Temat på mötet var ”God of life lead us to
justice and peace”. Huvudmålet med agendan var
hur kyrkorna kan spela en större roll för fred och
rättvisa, uttryck till ”A pilgrimmage of Justice and
Peace”. Den svenska delegationen till Busan delade
ut en fredskarta till alla delegater.
I Sydkorea gavs upprinnelsen till att Kyrkornas
världsråd bjöd in till en internationell fredskonsultation i Sigtuna mellan den 1–5 december 2014.
SKR var tillsammans med Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan samverkande arrangörer. Fredagen 1 december beslutade mötet att ta nya strategiska steg i fredsarbetet via nätverket Ecumenical
Peace Advocacy Network.
Sveriges kristna råd har varit aktivt i Interreligiöst fredsforum, ett Stockholms-baserat nätverk,
som bland annat planerar aktiviteter för FN:s
World Interfaith Harmony Week som äger rum
första veckan i februari varje år. Under hösten
2014 fick SKR uppdrag och ekonomiska resurser
av regeringskansliet att i nära samarbete med
Sveriges interreligiösa råd (SIR) genomföra ett
projekt som ska visa på hur religioners samverkan
kan bidra till minskad främlingsfientlighet. Ledare
för alla religiösa grupper i Sverige undertecknade
ett gemensamt dokument där de helt tar avstånd
från användandet av religiösa argument för att
legitimera hat, våld och aggressivitet under parollen ”Vägra hata!”.

De svenska deltagarna vid generalförsamlingen för Kyrkornas världsråd delade ut
en fredskarta till besökarna. Foto: Mikael Stjernberg.
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Andlig vård inom Kriminalvården

I november 2013 var SKR och Själavårdare inom
kriminalvården (SiK) värdar för en nordisk
konferens i Uppsala för fängelsesjälavårdare med
temat ”Försoning, förlåtelse och hopp”. Föreläsare
var Magnus Abrahamson, Lennart Henriksson,
Ulrika Fritzson och Bjarte Leer-Salvesen – alla
med erfarenheter från både fängelsesjälavård och
teologi. Konferensen samlade cirka 90 deltagare
och var mycket uppskattad både för det matnyttiga
innehållet och möjligheterna till samtal med nya
och gamla kollegor.

Susanne Rodmar är fängelsepastor på Österåkersanstalten. Foto: Mikael Stjernberg.

Fängelsesjäl avårdarnas kompetens är
en av de allra viktigaste tillgångarna för arbetet.
Därför har verksamhetsgruppen under lång tid
planerat för hur arbetet ska utvecklas. Nya medarbetare introduceras sedan många år med en kurs
hos Birgittasystrarna i Vadstena. Efter det följer
en ny del av utbildningen som är gemensam med
andra institutionssjälavårdare (Sjukhuskyrkan,
universitet och högskola samt Kyrka–Arbetsliv).
Denna obligatoriska utbildning sker vid två
tillfällen på Marielund, Ekerö. Till det kommer en
frivillig tredagarskurs på anstalten Kumla, vars
innehåll fokuserar på retreat- och klosterverksamheten inom kriminalvården.

Pastorer, präster och diakoner som arbetar inom Kriminalvården har ett ansvarsfullt arbete. Innanför höga murar
och låsta rum möter NAV-medarbetarna (Andlig vård inom
Kriminalvården) människor som hamnat på kollisionskurs
med samhället.
ånga häk tningstider och restriktioner
har starkt engagerat NAV-medarbetarna
det senaste året. I slutet av 2014 skrev
Sveriges kristna råd en debattartikel i
Aftonbladet för att uppmärksamma frågan. Detta
resulterade i ytterligare medieinslag i bland annat
Sveriges television och Sveriges radio. Ansvarig
minister bjöd in till möte på Rosenbad för att diskutera frågan. Detta är en process som fortsätter
under 2015.
För att utbilda och samordna verksamheten så
har en rad återkommande aktiviteter genomförts.
Det har handlat om möten med medarbetare på
regional- och lokal nivå, samarbete med Kriminalvårdens handläggare på huvudkontoret och
regionerna samt kontakter med församlingar som
är delaktiga i NAV-arbetet.
Kontinuerligt sker också rekrytering av nya
medarbetare samt utveckling av besöksgruppsverksamheten. Detta sker med hjälp av många
ideellt engagerade människor från olika församlingar.
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FA K TA:
Sveriges kristna råd
har fått i uppdrag av
Kriminalvården att
utveckla och samordna den andliga
vården vid samtliga
anstalter och häkten
i landet. Det finns
cirka 150 präster,
pastorer och diakoner (fängelsesjälavårdare) som arbetar
vid olika häktena
och anstalterna i
Sverige.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) tog i emot Sveriges
kristna råd på Rosenbad för ett samtal om de långa
häktningstiderna.

För de NAV-medarbetare som arbetat länge i
sina tjänster har det länge saknats någon bra kurs,
förutom de konferenser som finns på olika håll.
Men i september 2014 genomfördes första gången
ett ”kompetensseminarium” med fängelsesjälavårdare som alla hade det gemensamt att de arbetat i
många år i sina tjänster.
Det blev ett uppskattat tillfälle att förkovra sig
och möta kollegor i viktiga samtal. Redan nu finns
beslut att dessa kompetensseminarier kommer att
fortsätta varje eller vartannat år.

Andlig vård inom hälso- och sjukvården

Det oväntade och ofta mycket svåra
är vardag för medarbetare inom den
andliga vården i sjukvården. I just de
situationerna blir deras stöd ett viktigt
komplement till vårdpersonalens arbete.
e unga makarna som väntat på
att få ta emot sitt lilla barn. Men det
lilla barnet dör bara några timmar
gammalt. I den stunden av chock och
sorg kan det vara sjukhusprästen som ger ett stråk
av lugn under kaosartade timmar, liksom ord och
struktur till ett avskedstagande. Andra gånger är
det ett tufft sjukdomsbesked som gör att tillvaron
rasar för kvinnan som är mitt uppe i karriären
och som samtidigt ger allt för familjen och barnen.
Många gånger är det avgörande att få en möjlighet
att bearbeta, gråta kring och protestera mot beskedet som hotar själva livet, tillsammans med någon
som står en bit utanför. Just det kan vara uppgift
för sjukhusdiakonen en helt vanlig arbetsdag.
Vardagsarbetet kan också röra en lördags- eller
söndagsdagskväll och sjukhuspastorns beredskapshelg. Telefonsignalen ringer ilsket.
En buss har varit inblandad i en olycka, flera är
skadade och en person är död. På akutintaget på
det närmaste sjukhuset blir natten intensiv. Akutläkare och sjuksköterskor har fullt upp med att ta
hand om dem som skadats. De anhöriga söker sig
till sjukhuset; frågande och förtvivlade. Det blir
sjukhuspastorn som delar nattimmarna med dem.
Det är sällan orden som är det viktiga vid sådana
tillfällen – men närvaron!
Regelbunden handledning och fortbildning är avgörande för medarbetare som ständigt
möter medmänniskor som på skiftande sätt är
drabbade. Sjukhuskyrkan har sedan många år
ett gediget fortbildningsprogram med syfte att
stärka kompetensen hos medarbetarna. Under
verksamhetsperioden har arbete pågått för att
förnya och utveckla detta program. Precis i slutet
av år 2014 kunde gruppen som arbetat med detta
lansera Sjukhuskyrkans kompetensprogram –
själavårdsutbildning i fyra steg. Förväntan är att
personer som går in i tjänst i Sjukhuskyrkan går
igenom detta fortbildningsprogram. Alla steg i
fortbildningsprogrammet erbjuds åter – efter
förnyelsearbetet – med start hösten 2015. Steg A
i programmet utgörs av en gemensam utbildning
för medarbetare från Universitetskyrka, Sjukhuskyrka, andlig vård i kriminalvården och Kyrka
– Arbetsliv. Utbildningen är helt ny och sjösattes
redan hösten 2014. Många frågeställningar är
likartade för medarbetare inom dessa fält. Det har

därför uttryckts önskemål både från medarbetare
men också från kyrkoledare, om möjlighet att gemensamt få arbeta med en del frågeställningar. De
följande stegen, steg B, C och D förutsätter tjänst i
Sjukhuskyrkan. Fjellstedtska skolan är samarbetspart för Sjukhuskyrkans kompetensprogram.
Samarbetsr ådet för andlig vård i sjukvården har det övergripande ansvaret för Sjukhuskyrkans kompetensprogram, liksom för andra frågor
av gemensam karaktär för den andliga vården
inom sjuk- och öppenvården. Rådet är ett samarbetsorgan för Svenska kyrkan, Sveriges frikyrkosamråd och Stockholms katolska stift. Sedan år
2012 finns även de ortodoxa kyrkorna representerade genom en adjungerad ledamot. Sedan februari
2013 är rådet ”förtöjt” vid Sveriges kristna råd och
har därmed en tydlig ekumenisk förankring.
Svenska kyrkan och Sveriges frikyrkosamråd,
FSR, har var sin konsulent för andlig vård inom
hälso- och sjukvården med ansvar för övergripande frågor. Fram till den 30 juni 2014 har FSR:s
konsulent på uppdrag av Nämnden för statligt stöd
till trossamfund, SST, även haft ansvar för handläggning av frågor kopplade till den andliga vården
i sjukvården i förhållande till andra trossamfund
med tjänster inom fältet. Det arbetet ligger sedan
den 1 juli hos SST. FSR:s konsulent fortsätter att på
deltid samordna den frikyrkliga delen av Sjukhuskyrkan.
Under de senaste två åren har mycket arbete
lagts ner på att kommunicera Sjukhuskyrkan bättre och också förståelsen om vad arbetet innebär.
Det har bland annat resulterat i en grafisk manual
och en gemensam hemsida med kontaktinformation, www.sjukhuskyrkan.se

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs
av de lokala församlingarna i
sjukhusets närområde.
Foto: Magnus Aronson.

FA K TA:
Sjukhuskyrkan
arbetar med andlig
vård inom hälso- och
sjukvården, vilket
exempelvis innebär
enskilda samtal,
krisstöd vid akuta
situationer samt
gudstjänstfirande.
Sjukhuskyrkan
vänder sig till
patienter, anhöriga
och personal. Totalt
finns cirka 300 medarbetare som även
förmedlar kontakt
till företrädare för
andra religioner.
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Ekumenisk teologi

Fader Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan, Örebro, tänder ljus. Foto: Mikael Stjernberg.
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Hur ska vi hitta ett språk om Gud som är gripbart för människor i olika situationer?
Detta är vad teologi och teologisk reflektion ytterst handlar om.
Oftast översätts ordet teologi med ”läran om Gud” och ordet i sig är bildat av de
grekiska orden för Gud (theos) och ord (logos) , det vill säga ordagrant ”ord om Gud”.
Man skulle också kunna beskriva det som ”att tala om Gud”.

kumenisk teologi handl ar om den
teologiska grunden för det som är SKR:s
uppdrag, det vill säga att arbeta för kristen enhet i den svenska kontexten, men
också att ge underlag till den teologiska reflektion
som ligger till grund för det arbete för rättvisa och
fred som är SKR:s ansvar.
Rent praktiskt betyder detta, förutom det
verksamhetsansvar som följer nedan, att vara en
resurs på det teologiska området för våra medlemskyrkor till exempel genom att hålla föredrag
och att svara på teologiska frågor av olika slag från
media och allmänheten.
Böneveckan för kristen enhet genomförs världen över årligen 18–25 januari. Sedan många år är
det Faith and Order-kommissionen inom Kyrkornas världsråd (KV) som tillsammans med Påvliga
rådet för kristen enhet som ger ut ett gudstjänstoch reflektionsmaterial på det aktuella temat. I
Sverige är det SKR tillsammans med Bibelsällskapet som har ansvar för veckan och låter bearbeta
och översätta det internationella materialet.
Det svenska materialet läggs ut i sin helhet på
hemsidan och en broschyr med förslag till en
ekumenisk gudstjänst distribueras till samtliga
kristna församlingar i Sverige som SKR har adresser till, totalt cirka 3 700. Temat för 2013 var Vad
begär Gud av oss?, för 2014 Är Kristus delad? och
för 2015 Ge mig något att dricka.
2013 avslutade arbetsgruppen för pastoralteologi sitt arbete med publikationen Möta människor i högtidens glädje och sorg (nr 19 i SKR:s
skriftserie). Skriften presenterar pastorala råd om
hur man lokalt kan arbeta ekumeniskt med dop,
nattvard, konfirmation, vigsel och begravning.
Skriften avslutas med en enkel studieplan som
Sensus och Bilda har arbetat fram.
Missionsteologin har utvecklats till ett viktigt
arbetsområde där SKR samverkar nära med
Svenska missionsrådet (SMR). Tillsammans arbetade vi med översättningen av det nya missionsdokumentet från Kyrkornas världsråd, Tillsammans
för livet, som blev färdigt veckan innan KV:s gene-

ralförsamling började i oktober 2013. Till detta dokument har SKR och SMR tillsammans med Bilda
och Sensus arbetat fram en enkel studiehandledning som kan laddas ner från SKR:s hemsida.
Ett viktigt ansvarsomr åde för ekumenisk
teologi är att följa det internationella arbetet inom
Faith and Order-kommissionen. För detta ändamål
har arbetsgruppen för Faith and Order skapats för
arbetet i Sverige. Under perioden har fokus legat
på kommissionens nya kyrkodokument, Kyrkan –
på väg mot en ny vision (SKR:s skriftserie nr 21),
som kom ut 2014. Samtidigt gjordes ett reviderat
nytryck av dokumentet Dop, nattvard och ämbete
från 1982 (SKR:s skriftserie nr 20).
Sverige stod som värd för det nordiska Faith and
Order-nätverkets möte i Sigtuna i september 2013,
som behandlade kyrko- och missionsdokumenten
och vi deltog i mötet i Helsingfors i oktober 2014.
Arbetsgruppen har också ansvarat för ett seminarium om gudstjänsten som ett led i arbetet med
SKR:s remissvar på förslaget om en ny handbok
för Svenska kyrkan.
Material för Böneveckan
åren 2014 och 2015 samt
Missionsdokumentet.

FA K TA:
Kärnområdet
”Ekumenisk teologi”
underlättar för kyrkorna att mötas i
teologisk reflektion
kring olika områden,
exempelvis kyrkosyn,
mission, religionsteologi, spiritualitet,
dop och gudstjänstfrågor. Detta sker
genom olika arbetsgrupper och nätverk
samt produktion av
publikationer.

Arbetsgruppen för religionsteologi
avslutade sitt arbete med skriften Kristna i möten
med människor av annan tro i början av 2013, den
kan också laddas ner från SKR:s hemsida. Arbetsgruppen är nu vilande i väntan på nya uppdrag.
I övrigt ingår direktorn i arbetsgruppen om
religion och utveckling som funnits sedan 2007
och där representanter för Diakonia, PMU,
Svenska kyrkan och SMR ingår. Arbetsgrupper
aktualiserar bland annat genom seminarier religionens roll i utvecklingssamarbetet, men också
den teologiska grunden för de kristna organisationernas eget utvecklingssamarbete. Arbetet sker i
dialog med bland annat Sida och UD, men också
med forskarvärlden.
Direktor representerar SKR i styrelsen för
Berndt Gustafssons minnesfond, som stödjer
kyrko- och religionssociologisk forskning med
relevans för Sverige och är sekreterare i Nathan
Söderbloms minnesfond.
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Sveriges Frikyrkosamråd

FSR har också flera huvudmannaskap, bland
annat stiftelsen Ansvar för framtiden och Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande. De två
områden där FSR har egna handläggare är inom
samordning av det frikyrkliga arbetet för Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan. Under många år
har FSR:s styrelse också bejakat ett uppdrag från
Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST,
att, inom ramen för 30 procent tjänst, bistå andra
trossamfund i utveckling av arbetet inom den
andliga vården i sjukvården.
Det Frikyrkliga forskningsrådet (Frifo) står som
värd för teologiska seminarier och hanterar varje
år ett antal stipendieansökningar. Frifo firade
under 2014 sitt 30-års-jubileum.
FSR är en plats för frikyrkospecifikafrågor med särskild betoning på mission och evangelisation. Bilden är från en gudstjänst i Equmeniakyrkan i Alingsås. Foto: Per Berger.

Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) har en lång historia och en
bred verksamhet. Det är en plats för frikyrkospecifika frågor
med särskild betoning på mission och evangelisation.
Inom FSR ryms nätverk för församlingsutveckling och
församlingsplantering.

östen 2014 kunde äntligen den sista
punkten sättas och tryckpressarna
starta för Svenskt Frikyrkolexikon
som är ett lexikon för såväl teologistudenter som lekmän. Det omfattar drygt 500 sidor
och innehåller uppslagsord
om de olika trossamfundens
särart, historia och verksamhet i Sverige och utomlands,
deras tidskrifter, porträtt av
inflytelserika personligheter
i de olika samfunden, platser
med särskild betydelse och
speciella ”frikyrkoord” som
botbänk eller samariterbössa,
vars betydelse ibland varierar
från samfund till samfund.
Projektet har finansierats av bland annat Frikyrkliga forskningsrådet (Frifo) och har pågått i
tio år. Samfundsredaktörer från de olika medlemssamfunden har arbetat under ledning av
huvudredaktör professor Jan-Åke Alvarsson.
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FA K TA:
FSR är en egen
juridisk person med
eget kapital, egen
avkastning och egen
verksamhet. FSR
finansieras genom
verksamhetsspecifika statliga bidrag,
avkastning från
kapital och anslag.
FSR handlägger
ärenden som särskilt
berör frikyrkospecifika frågor. FSR har
kanslisamverkan
med SKR.

T vå större händelser har präglat de senaste
två årens kansliarbete, dels en omorganisation
inom SKR, dels ett direktiv från Nämnden för
Statligt stöd till Trossamfund (SST).
En konsekvens av SKR:s omorganisation, som
direkt påverkade FSR, var att från årsskiftet 2013,
avslutades den frikyrkliga samordnartjänsten
inom SKR. FSR:s styrelse beslutade om ett större
ekonomiskt ansvar och utvidgade tjänsten inom
FSR och kunde på så sätt tillmötesgå förfrågan
från SKR om att låta frikyrkosamordnarfunktionen utgå från FSR:s generalsekreterare.
I november 2013 informerade Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, om att nämnden
från och med 1 juli 2014 ämnade ta över handläggning och administration av verksamhetsområdet
som rör den andliga vården inom sjukvården. Detta område har sedan statsbidraget tillkom i början
av 1980-talet varit en av FSR:s huvuduppgifter.
Fokus har varit att fördela medel och värna den
del av Sjukhuskyrkan som frikyrkorna ansvarar
för genom samordning på nationell nivå, arbete
med utveckling av utbildning, stöd till huvudmännen i arbetsgivarrollen samt kontinuerligt
påverkansarbete för en höjning av statsbidraget till
denna verksamhet.
SST:s beslut har inneburit att FSR:s ekonomi
och personalstyrka har halverats. En så stor
förändring går inte obemärkt förbi utan har under
hösten initierat en genomlysning av FSR:s verksamhet med sikte på framtida förändringar.
En viktig uppgift för FSR:s medlemssamfund är
nu att bearbeta frågan om hur samordningen av
den frikyrkliga delen av Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan ska hanteras och hur resurser kan
göras tillgängliga för detta arbete i framtiden.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan är portalen för kyrkan i universitet och högskola i Sverige. Studentpastorer och studentdiakoner befinner
sig utanför kyrkans väggar, på någon annons ”planhalva”, för att
gestalta kyrkans uppdrag och kallselse. Två nedslag i Västerås
och Göteborg ger en bild av arbetet inom Universitetskyrkan.

unvor Englund, diakon vid
Högskolek yrk an i Väster ås:
Stickcaféet i Kårhuset har fått en
ordentlig nystart i Västerås. Nu finns det
en diakon från Equmeniakyrkan på 20
procent och från och med augusti 2014 två präster
från Svenska kyrkan på vardera 50 procent.
Stickcaféet/snackcaféet är en sorts hemvist
där man knyter nya kontakter över hela världen.
Studenterna uppskattar verksamheten väldigt
mycket. Många blir stolta över sina stickresultat,
en del stickar till någon de tycker om, andra till
sig själva eller så snackar man över en kopp kaffe
och hembakad kaka. Studenterna kan ställa sina
frågor där, diskutera ämnen de funderar över. Alla
är lika välkomna oavsett vem man är eller vad
man tycker.
De som tycker livet känns tufft eller mår dåligt
hämtar ny kraft i gemenskapen som är mycket
god. Alla bryr sig om alla! Här lär de känna de
anställda och vågar utifrån mötet där ta kontakt
för enskilda samtal. Culture & Cooking inbjöds det
återigen till i höstas, vid två tillfällen. Det lagades
vardagsmiddag och julbord. Stämningen var hög
bland studenterna och alla njöt av resultatet. Det
blev allsång, samtal om kultur, religion och om
kristna högtider.
Cissi Glit t vik, studentpastor vid
Studentpr ästerna i Göteborg:
– När jag var relativt ny skulle jag presentera
mig för ledningsgruppen vid Högskolan för scen
och musik (HSM). Kort presentation av mig och
vad man kan ha mig till följde, och på det några
frågor. Bra första träff. Gott möte. Innan jag skulle
gå sa en person:
– Bra, då vet vi var du finns om någon dör.
På det svarade jag:
– Jag kan tänka mig att komma lite tidigare.
Någonstans där började vi. Hur kommer jag
rätt in i vardagen? Hur kan jag vara självklar, inte
enbart vid dödsfall, vilket vi naturligtvis också ska
vara en del av om institutionerna vill ha vårt stöd
och vår närvaro, utan mitt i vardagen, mitt i funderingar, glädje och sorg, framgång och motgång.
Jag ville vara på plats, en gång i veckan, och lösningen på HSM blev att jag fick och får tillgång till
kårexpeditionen varje tisdag klockan 9.30–11.00.

Universitetskyrkan finns
på universitet och högskolor i ett sammanhang
där människor i olika
åldrar formar sin framtid.
Foto: Alex & Martin/Ikon.

Jag vill inte sitta i fiket – det är för offentligt, inte
heller i en undangömd vrå – det är för anonymt. På
HSM passar kårexpeditionen utmärkt. Så jag gick
dit, med stor förväntan, med kaffe, choklad, te och
satt ensam i en och en halv timme. Veckan därpå
tog jag med min dator, satt och arbetade, tittade
upp, hejade på förbipasserande. Men jag satt kvar.
Och efter några gånger började det droppa in studenter. En ville berätta om ett bra gigg, en undrade
över min syn på samboskap, en var pratsugen i
största allmänhet.

FA K TA:
Det är Högskolekommittén som ansvarar
för det frikyrkliga
arbetet på universitet och högskolor.
För närvarande finns
13 medarbetare
från den frikyrkliga
familjen diakoner
och pastorer, totalt
5,85 tjänst. Förutom
dessa finns ytterligare ett 50-tal lokala
medarbetare, i huvudsak från Svenska
kyrkan.

Pl atsen är en pl ats för möten. Korta och långa.
Mer personliga och mer allmänna. Inga enskilda
samtal förs där under tystnadsplikten, det är rummet för ”allmänt” för, dörren ska vara öppen. Men
det går bra att boka tid för själavård. Det är uthålligheten och det faktum att jag vågade vara kvar,
fast jag satt ensam de första gångerna, som jag ser
som är en av de bidragande faktorerna till att detta
blivit så bra. Under de här två åren har jag årligen
haft drygt 300 enskilda möten med studenter.
Att vara kvar, att vara långsiktig, är centralt i
mitt arbete.
Centralt finns Universitetskyrkan närvarande i
flera olika nätverk. Den europeiska organisationen
CEUC, Conference of European University Chaplains, inbjuder till konferens tre av fyra år. I juni
2013 hölls detta möte i Sigtuna. Temat för konferensen var Into a future unknow som samlade 85
deltagare från olika länder i Europa och med olika
samfundstillhörighet.
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Referens- och arbetsgrupper

Här presenteras medlemmarna i de 24 olika arbets-, referens-, och styrgrupper,
nätverk och andra grupper som är kopplade till arbetet inom Sveriges kristna råd.

EKUMENISK TEOLOGI

EKUMENISK DIAKONI/KYRKA – SAMHÄLLE

Christopher Meakin, Svenska kyrkan
Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan
Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Karin Wiborn, SKR
Olle Kristenson, SKR

Björn Cedersjö, SKR
Karin Wiborn, SKR
Kjell Jonasson, Svenska kyrkan (ordförande)
Jakob Sundmark, Svenska kyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Lennart Molin, Equmeniakyrkan
Madeleine Fredell, Justitia et Pax
Frida Larsson, Kristna Fredsrörelsen
Anette Månsson, Kristna Fredsrörelsen
Petter Jacobsson, Diakonia
Kenneth Kimming, Diakonia
Annika Damirjian, Sveriges ekumeniska
kvinnoråd
Birgitta Larsson, Sveriges ekumeniska
kvinnoråd
Karolina Karlsson, KFUM i Sverige
Lott Törngren, KFUM i Sverige
Eric Edling, Individuell Människohjälp
Klara Jamison Gromark, Individuell
Människohjälp
Magnus Stenberg, Bilda
Lars-Inge Claesson, Bilda
Fredrik Hedlund, Sensus
Ellen Skånberg, Sensus
Kent Jonsson, Sabeel i Skandinavien
Marianne Kronberg, Sabeel i
Skandinavien
Bernt Jonsson, Socialdemokrater
för tro och solidaritet
Ulf Carmesund, Socialdemokrater
för tro och solidaritet

N
sson/DAGE

inn
eh

Björn Cedersjö, SKR
Magdalena Streijffert, Föreningen för
Fairtrade
Urban Jorméus, Svenska kyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Gunnel Lerne, Frälsningsarmén
Eva-Maria Munck, koordinator, SKR

Arbetsgruppen för
Kyrka för Fairtrade

le

ål

Styrgruppen för
Kyrka för Fairtrade

Johannes Hartvigsson, Föreningen för
Fairtrade
Helena Alm Norberg, Svenska kyrkan
Ida Nordenberg Stålgren, Frälsningsarmén
Fredrika Uggla, Organisationen Fair Tradeåterförsäljarna
Ellen Svensson Radic, Equmeniakyrkan
Cecilia Hage, Svenska kyrkans unga
Josefin Hjärpe Lämås, Equmenia
Eva-Maria Munck, koordinator, SKR
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Karin Sarja, Svenska kyrkan
Ann Aldén, Svenska kyrkan
Anna Ljung, Equmeniakyrkan
Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Bertil Ekström, Evangeliska världsalliansen
Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet
Sara Gehlin, Lunds universitet
Robert Odén, Svenska missionsrådet
Olle Kristenson, SKR

r up p

Arbetsgruppen
för missionsteologi

De fl esta g

Eva Winiarski, Stockholms katolska stift
Philip deCroy, Stockholms katolska stift
Inger Lise Olsen, Svenska kyrkan
Jimmy Werf, Svenska kyrkan
Anethe Carlsson, Pingst FFS
Per Westblom, Equmeniakyrkan
Anne-Christine Lindvall, Serbiska ortodoxa
kyrkan
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Annika Damirjan, Sveriges ekumeniska
kvinnoråd (adjungerad)
Olle Kristenson, SKR

na e

Arbetsgruppen
för jämställdhetsfrågor

Ywonne Eklund, Frälsningsarmén
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Frank Åkerman, Hela människan
Ulrika Wadskog, Pingst FFS
Karin Pålsson, Stockholms katolska stift
Jan Sjögerud, Svenska kyrkan
Margareta Mörling, Evangeliska Frikyrkan
Johannes Jarlebring, Sociala missionen
Björn Cedersjö, SKR
Korresponderande:
Ulf Häggqvist, Svenska Alliansmissionen

at a

Kajsa Ahlstrand, Svenska kyrkan
Pär Götefelt, Equmeniakyrkan
Kaj Engelhart, Stockholms katolska stift
Cajsa Sandgren, Svenska kyrkan
Olle Kristenson, SKR

Referensgruppen för diakoni

to
:N

Arbetsgruppen
för religionsteologi

Styrgruppen för Ekumeniska
följeslagarprogrammet

Fo

Arbetsgruppen
för Faith and Order

rr
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Referensgruppen för
klimat och hållbar utveckling
Stefan Swärd, Evangeliska Frikyrkan
Hans-Erik Karlsson, Equmeniakyrkan
Per Westblom, Equmeniakyrkan
Max Norberg, Equmenia
Sofia Rosshagen, Stockholms katolska stift
Andreas Carlgren, Stockholms katolska stift
Per Larsson, Svenska kyrkan
Henrik Grape, Svenska kyrkan
Margareta Nordström, Svenska kyrkan
Sara Kjellerhag, Etik och Energi
Celina Falk, Svenska kyrkans unga
Maria Rödholm, Bilda
Petter Lydén, Diakonia
Ulrika Fransson, Etik och Energi
Elin Skånberg, Sensus
Jacob Carlzon, Svenska Alliansmissionen
Maria Bäcklund, SKR
Björn Cedersjö, SKR

Referensgruppen för
medicinsk etik
Christina Lindgren, Equmeniakyrkan
Carin Åblad Lundström, Svenska kyrkan
Ingemar Moritz, Svenska kyrkan
Helena D´Arcy, Respekt
Kerstin Hedberg Nyqvist, Respekt
Misha Jaksic, Serbisk-ortodoxa kyrkan/SKR
Björn Cedersjö, SKR

Arbetsgruppen för
migration och integration
Kristina Hellqvist, Svenska kyrkan
Michael Williams, Svenska kyrkan
George Joseph, Caritas
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Lena Rösell, Sociala missionen
Bo Johansson, Rådgivningsbyrån
Gunilla Moshi, Svenska kyrkan
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR

Styrgruppen för
Kyrkornas globala vecka
Ledningsgrupperna för SKR
och Svenska missionsrådet

Arbetsgruppen för
Kyrkornas globala vecka
Matilda Hector, PMU
Petter Jakobsson, Diakonia
Ellen Skånberg, Sensus
Maria Gilljam, Kristna Fredsrörelsen
Annika Damirijan, Sveriges ekumeniska
kvinnoråd
Maria Rödholm, Bilda
Celina Falk, Svenska kyrkans unga
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Anna-Clara Söderberg, Svenska kyrkan
Tore Samuelsson, Life & Peace Institute
Ninna Ekstrand, Svenska missionsrådet
Maria Bäcklund, koordinator, SKR

Referensgrupp för fred
Annika Damirjian, Sveriges ekumeniska
kvinnoråd
Ulrica Hansson, Svenska kyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Stina Karbing, Kristna fredsrörelsen
Anna Rehnberg, Svenska kyrkans unga
Peter K Sjögren, Life & Peace Institute
Ellen Skånberg, Sensus
Joel Sverker, Svenska missionsrådet
Maria Rödholm, Bilda
Eva-Maria Munck, koordinator, SKR

Arbetsgruppen för
Kyrka–arbetsliv i samverkan
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Björn Cedersjö, SKR
Marie Nordström, Svenska kyrkan
Mats Eriksson, LO

BARN OCH UNGDOM

Arbetsgruppen för frågor
omkring funktionshinder

Nätverket Sveriges kristna
ungdomsrörelser, SKUR

Kontaktperson på SKR:s kansli: Karin Wiborn

Kyrkornas samrådsgrupp kring
barnkonventionen
Amanda Carlshamre, Svenska kyrkans unga
Ingmarie Cederholm, FA Ung
Johanna Björkman, Salt/EFS
Ellen Skånberg, Sensus
Lena Olsson Fogelberg, Svenska kyrkan
Marcel Genetay, Svenska kyrkans unga
Maria Hammarström, Svenska kyrkans unga
Gunilla Ikponmwosa, Equmenia/Equmeniak.
Hannah Kroksson, Svenska kyrkan
Madeleine Sundell, Frälsningsarmén
Marina Andersson, Pingst FFS
Karin Wiborn, SKR (sekreterare)

Styrgruppen för programmet
kyrka–skola

Peter Ekman, Svenska kyrkan (ordförande)
Cecilia Fröjmark, Katolska kyrkan
Ola Rikner, Equmeniakyrkan
Mikael Ivarsson, Equmeniakyrkan
Anna Rödström, Svenska kyrkan
Beatrice Lönnqvist, Svenska kyrkan

Styrgruppen för NAV
Toader Doroftei, Rumänska Ortodoxa kyrkan
Larsolof Egbäck, Pingst FFS
Bengt Ekelund, Själavårdare i Kriminalvården, (adjungerad)
Ieva Graufelde, Lettiska evangelisklutherska kyrkan
Mats Hagelin, Svenska kyrkan
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Stefan Nordström, Stockholms katolska stift
Gunilla Nilsson, Kriminalvården (adjungerad)
Susanne Rodmar, SKR (adjungerad)
Margareta Säfwenberg, SKR (adjungerad)
Olle Kristenson, SKR (adjungerad)

Gunnel Andréasson, Konsulent, SFR
Sebastian Torvald Jansson, Stockholms
katolska stift
Åsa Jonsson, Svenska kyrkan
Håkan Stiberg, Svenska kyrkan
Jan Brännström, Svenska kyrkans anställda
inom Sjukhuskyrkan
Maud Cajdert, Frikyrkoanställda inom
Sjukhuskyrkan
Ingrid Underskog, SFR
Süleyman Wannes, Ortodoxa kyrkofamiljen

Högskolekommittén

Inga Johansson, Equmeniakyrkan (ordförande)
Elisabet Ravelojaona, Equmeniakyrkan
Samuel Klintefelt, Pingst FFS
Esgrim Rommel, SAM
Øyvind Tholvsen, EFK
Medarbetarrepresentanter,
valda av medarbetargruppen:
Ingalill Dahlgren-Nyberg, Jönköping
Sten Högberg, Malmö
Angela Collin, Örebro
Suppleant: Cissi Glittvik, Göteborg

Plattform för
Kyrkornas världsråd

ÖVRIGT

Samarbetsrådet för andlig vård
inom hälso- och sjukvården

Matilda Andin, Föreningen Furuboda
Turid Apelgårdh, Svenska kyrkan
Anders Hermansson, Svenska kyrkan
Curt Karlsson, Pingst FFS
Lena Nilsson, Föreningen Furuboda
Thomas Nordlöf, Stockholms katolska stift
Eva Johansson, Sveriges kristna
handikappsförbund
Lars Hermansson, Pingst FFS
David Juhlin, Evangeliska Frikyrkan
Arne Fritzson, Equmeniakyrkan
Karin Wiborn, SKR

Karin Wiborn, SKR (ordförande)
Eva Brunne, Svenska kyrkan
Celina Falck, Svenska kyrkans unga
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Marianne Ejdersten, Svenska kyrkan
Kristin Molander, Svenska kyrkan
Kerstin Kollander, Svenska kyrkan
Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan
Els-Marie Carlbäcker, Equmeniakyrkan
Eva-Christina Nilsson, Svenska missionsrådet
Olle Kristenson, SKR
Björn Cedersjö, SKR
Inbjudna:
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Marianne Andréas, Sveriges Frikyrkosamråd
Magdalena Dahlborg, Stockholms
katolska stift

Europa-ekumenisk plattform

Karin Wiborn, SKR (ordförande)
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Karin Burstrand, Svenska kyrkan
Jenny Sjögreen, Svenska kyrkan (sekreterare)
Kristina Hellqvist, Svenska kyrkan
Christer Daelander, Equmeniakyrkan
Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
Björn Cedersjö, SKR
Olle Kristenson, SKR
Eva-Christina Nilsson, Svenska missionsrådet
Inbjudna:
Suzanne Jenner, Ekumeniska EU-kontoret
Bengt Ekelund, Equmeniakyrkan

Deltagare i arbetsgrupperna den 31 december 2014.
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Styrelse – Sveriges kristna råd

Styrelsen för Sveriges kristna råd har under 2013–2014 haft fem sammanträden
per år. Dessa har lokaliserats till Ekumeniska centret i Alvik, medan värdskapet för
rådsmötena har cirkulerat mellan de olika kyrkofamiljernas lokaler, i enlighet med
temat ”Lära känna varandra på djupet”.
Efter fyllnadsval vid årsmötet 2014 fick styrelsen följande sammansättning:
Den frikyrkliga kyrkofamiljen
Den lutherska kyrkofamiljen
Rådsmöten
Ordinarie:
Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
Pelle Hörnmark, Pingst – Fria församlingar
i samverkan
Marie Willermark, Frälsningsarmén
Ersättare:
Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen
Daniel Norburg, Evangeliska Frikyrkan
Per Westblom, Equmeniakyrkan

Den katolska kyrkofamiljen

Ordinarie:
Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska
stift
Ersättare:
Helena D’Arcy, Stockholms katolska stift
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska
stift

Ordinarie:
Cecilia Brink, Svenska kyrkan
Cristina Grenholm, Svenska kyrkan
Stefan Holmström, Svenska kyrkan/EFS
Antje Jackelén, Svenska kyrkan
Iréne Pierazzi, Svenska kyrkan

Ersättare:
Johan Boj Garde, Svenska kyrkan
Ieva Graufelde, Lettiska Evangelisk-lutherska
kyrkan
Esbjörn Hagberg, Svenska kyrkan
Jenny Sjögreen, Svenska kyrkan
Erik Sjöstrand, Svenska kyrkan

Den ortodoxa kyrkofamiljen

Ordinarie:
Dioscoros Benyamin Atas, Syrisk ortodoxa
kyrkan (ordförande)
Macarie Dragoi, Rumänska ortodoxa kyrkan
Ersättare:
Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Mihai Radu, Rumänska ortodoxa kyrkan

Könsfördelning
I SKR:s styrelse är totala antalet ledamöter och ersättare 24. Av dessa är i den nuvarande
styrelsen 9 kvinnor (37,5 %) och 15 män (62,5 %). Under förra mandatperioden var fördelningen 33,3 % kvinnor och 66,6 % män. Könsfördelningen inom kansliet var vid årsskiftet
2014/2015 följande: 15 kvinnor (71,4 %) och 6 män (28,6 %).

Presidiet har mellan styrelsens sammanträden kallat till följande rådsmöten:
17 januari 2013 – Johannes Paulus II:s
Pastoralcentrum i Stockholm:
Samtal om SKR:s idégrund och pastoralteologiska frågeställningar
14 maj 2013 – Kyrkans hus i Sundsvall:
Tillsammans för livet – samtal om mission
och evangelisation
11 november 2013 – Finska ortodoxa
kyrkan i Stockholm:
SKR och den världsvida ekumenikens frågor
och hur kan kyrkornas vara en gemensam
röst i samhället inför valet 2014?
5 februari 2014 – Norrmalmskyrkan
i Stockholm:
Kyrkans enhet och synen på kyrkan
13 maj 2014 – Betelkyrkan i Örebro:
På väg mot fred i Israel och Palestina
13 november 2014 – Katolska Domkyrkan
i Stockholm:
Dialog med unga och äldre kyrkoledare, SKR:s
idégrund och samtal om samlevnadsmaterial

Styrelse – Sveriges Frikyrkosamråd
Styrelsen för Sveriges Frikyrkosamråd består av nedanstående samfund och kyrkor.
Styrelsen har fram till årsmötet 2012 bestått av fem ledamöter, inklusive ordförande,
var och en med personlig ersättare. Styrelsen har haft fem sammanträden under 2014.
Efter fyllnadsval vid beredande årsmötet 2014 fick styrelsen följande sammansättning:
Ordinarie:
Øyvind Tholvsen, Evangeliska frikyrkan
Per Westblom SB, Equmeniakyrkan
Christian Paulsson, Frälsningsarmén
Roger Stenzelius, Pingst – Fria församlingar
i samverkan (ordförande)
Göran Hansen, Adventistsamfundet
Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen
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Suppleant:
Cahtrine Nyberg, Evangeliska frikyrkan
Katarina Alsén , Equmeniakyrkan
Mia-Lisa Alhbin , Frälsningsarmén
Ingrid Svanell, Pingst – Fria församlingar
i samverkan
Daniel Hailemariam , Adventistsamfundet
Lars-Gunnar Jonsson, Svenska Alliansmissionen

Könsfördelning
Andelen kvinnor anges inom parentes.
FSR:s styrelse
Ledamöter
Ersättare
Medarbetare
inom FSR:s kansli

2013
5 (1)
5 (3)

2014
6 (1)
6 (3)

5 (5)

4 (4)

Ekonomiredovisning

Resultaträkning

2014

2013

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Medlemsavgifter
Anslag
Gåvor och kollekter
Försäljning, deltagaravgifter, mm
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

6 028 568
11 387 336
309 865
635 755
2 625
18 364 149

6 226 016
11 093 992
318 755
940 940
102 680
18 682 383

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Direkta verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

6 250 817
1 595 048
10 005 834
78 428
17 930 127

4 971 765
1 955 082
11 359 163
79 749
18 365 759

VERKSAMHETENS RESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader
Värdejustering fonder
Summa resultat från finansiella investeringar

434 022

316 624

105 172
- 299
- 27 700
77 173

297 762
- 90
77 375
375 047

ÅRETS RESULTAT

511 195

691 671

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa Anläggningstillgångar

2014-12-31

2013-12-31

112 526

153 995

1
112 527

1
153 996

74 329
245 429
318 609
638 367
4 306 734
6 616 724
11 561 825
11 674 352

113 314
305 123
464 817
883 254
4 235 295
6 126 148
11 244 697
11 398 693

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel/fonderingar
Balanserat överskott
Summa Eget kapital

1 914 400
5 226 126
7 140 526

2 005 108
4 624 222
6 629 330

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till Sida och övriga bidragsgivare
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder
Summa Skulder

276 844
1 770 987
1 197 857
1 288 138
4 533 826
4 533 826

480 238
1 467 255
1 305 731
1 516 140
4 769 363
4 769 363

11 674 352

11 398 693

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa Omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Medarbetare

32

Karin Wiborn
Generalsekreterare

Björn Cedersjö
Direktor,
Ekumenisk diakoni/
kyrka-samhälle

Olle Kristenson
Direktor,
Ekumenisk teologi

Marianne Andréas
Generalsekreterare,
Sveriges
Frikyrkosamråd

Gunnel Andréasson
Konsulent, Andlig
vård inom hälso- och
sjukvården, Sveriges
Frikyrkosamråd

Maria Bäcklund
Koordinator,
Kyrkornas
globala vecka

Helen Florberger
Konsulent, Kyrka–
Skola-programmet,
Konsulent, högskola
(Sveriges Frikyrkosamråd)

Eva Grunge
Ekonom

Sofie Hedman
Koordinator,
Ekumeniska
Följeslagarprogrammet

Birgitta Johansson
Personalstrateg

Misha Jaksic
Samordnare, ortodoxa
kyrkofamiljen

Ann-Sofie Lasell
Koordinator,
Ekumeniska
Följeslagarprogrammet

Gunnel Näsfors
Assistent generalsekreterare och NAV,
Andlig vård i kriminalvården

Eva-Maria Munck
Koordinator,
Kyrka för Fairtrade
Koordinator, Fred

Johanna Olaison
Koordinator,
Ekumeniska
Följeslagarprogrammet
(föräldrarledig)

Susanne Rodmar
Konsulent, programmet
Andlig vård i kriminalvården

Henrik Rosén
(Tjänstledig)

Arja Stenholm
Ekonomi- och
kanslisansvarig

Mikael Stjernberg
Kommunikationsansvarig

Margareta Säfwenberg
Konsulent, programmet
Andlig vård i kriminalvården

Jonas Thorängen
Koordinator,
Ekumeniska
Följeslagarprogrammet

Personalen vid Sveriges kristna råds kansli i Alvik den 31 december 2014.
På kansliet arbetar även Cajsa Sandgren, samordnare för Svenska kyrkan, och Magdalena Dahlborg, samordnare för Stockholms katolska stift.

Kontaktuppgifter medlemskyrkor

Armeniska apostoliska kyrkan
c/o Yeghishe Avesisian
Lofotengatan 33, 3 tr
164 33 KISTA
E-post: father.yeghishe@gmail.com
Webb: www.armeniskakyrkan.se

Bulgariska ortodoxa kyrkan

c/o Angel Petrunov
Kallforsvägen 2
124 32 BANDHAGEN
Tel 08-86 78 55

EFS (ingår som en del i Svenska kyrkan)
Box 23001
750 23 UPPSALA
Tel 018-430 25 00
E-post efs@efs.nu
Webb: www.efs.nu

Estniska evangelisk-lutherska kyrkan

Box 45074
104 30 STOCKHOLM
Tel 08-20 69 78

Etiopiska ortodoxa kyrkan

Box 1036
101 38 STOCKHOLM
Tel 08-724 60 76

Evangeliska Frikyrkan
Box 1624
701 16 ÖREBRO
Tel 019-16 76 00
E-post: info@efk.se
Webb: www.efk.se

Equmeniakyrkan

Koptiska ortodoxa kyrkan

Nyköpingsvägen 24
151 32 SÖDERTÄLJE
Tel 08-550 344 13

Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan

c/o Ieva Graufelde
Malmvägen 16 B
191 60 SOLLENTUNA
Tel 08-96 97 67
E-post: ieva.graufelde@brevet.se

Makedonska ortodoxa kyrkan

751 70 UPPSALA
Tel 018-16 95 00
E-post: info@svenskakyrkan.se
Webb: www.svenskakyrkan.se

Pingst – Fria församlingar i samverkan

Syrisk-ortodoxa patriarkatets
ställföreträdarskap

Box 15144
167 14 BROMMA
Tel 08-608 96 00
E-post: info@pingst.se
Webb: www.pingst.se

Rumänska ortodoxa kyrkan

Hässlingbyvägen 7
137 95 Österhaninge
E-post: episcop@episcopiascandinavia.se

Ryska ortodoxa kyrkan

(Kristi Förklarings församling)
Box 19027
104 32 STOCKHOLM
Tel 08-15 63 16
E-post: velitchkov_64@yahoo.se

Ryska ortodoxa kyrkan

Finska ortodoxa kyrkan

S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka

Box 5090
102 42 STOCKHOLM
Tel 08-562 282 00
E-post: info@fralsningsarmen.se
Webb: www.fralsningsarmen.se

Svenska kyrkan

Syrisk-ortodoxa ärkestiftet

Box 14038
167 14 BROMMA
Tel 08-580 031 00
E-post: info@equmeniakyrkan.se
Webb: www.equmeniakyrkan.se

Frälsningsarmén

Västra Storgatan 14
553 15 JÖNKÖPING
Tel 036-30 61 50
E-post: info@alliansmissionen.se
Webb: www.alliansmissionen.se

Lantmannagatan 8
214 44 MALMÖ
Tel 040-12 20 39
E-post: mpco@mpc-malmo.org

(Moskvapatriarkatet)
Hl. Sergij församling
c/o Vitaly Babushin
Prästgårdsgatan 28
172 32 SUNDBYBERG
Tel 08-643 22 74

c/o Ljungström
Svalgången 15
191 41 SOLLENTUNA
Tel 08-612 14 09
E-post: info@ortodox-finsk.se

Svenska Alliansmissionen

Förvaltarvägen 38
151 47 SÖDERTÄLJE
Tel 08-550 656 44

Klockarvägen 110
151 61 SÖDERTÄLJE
Tel 08-550 841 40
E-post: info@syriskortodoxakyrkan.se
Webb: www.syriskortodoxakyrkan.se

Ungerska protestantiska kyrkan

c/o Gábor Sebestyén, Fastlagsvägen 42
126 47 HÄGERSTEN
Tel 08-550 160 66
E-post: gabor.sebestyen@yahoo.se

Vineyard Norden

c/o Torbjörn Freij, Flintlåsvägen 10
192 59 SOLLENTUNA
Webb: www.vineyard.se

Österns assyriska kyrka
Box 3020
145 03 NORSBORG
Tel 08-531 884 07

Österns gamla kyrka

c/o Yokhanna Yokhanna, Släthagsvägen 78
151 39 SÖDERTÄLJE

Box 3550
103 69 STOCKHOLM

Serbiska ortodoxa kyrkan

Bägerstavägen 68
120 47 ENSKEDE GÅRD
Tel 08-722 99 30
E-post: vladika.dositej@gmail.com

Stockholms katolska stift

Box 4114
102 62 STOCKHOLM
Tel 08-462 66 00
E-post: info@katolskakyrkan.se
Webb: www.katolskakyrkan.se

Postadress:
Ekumeniska centret
Box 14038
167 14 Bromma
Besöksadress:
Gustavslundsvägen 18,
Alviks Torg, Stockholm
Telefon: 08-453 68 00
E-post: info@skr.org
Bankgiro: 5834-8756
Org. nr: 817603-0735
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Efterord

Det är med ödmjukhet och
stolthet jag representerar
svensk kristenhet
Inte så säll an får jag ägna lite tid till
att förklara vad mitt arbete som generalsekreterare går ut på. Med viss stolthet
brukar jag förklara att Sveriges kristna
råd är Sveriges kyrkors gemensamma
plattform med syfte att samråda i olika
samhällsaktuella frågor samtidigt som
kyrkorna strävar efter att lära känna varandra bättre.
Ibland ges också tillfälle att utveckla
några tankar kring ordet ekumenik, hela
den bebodda världen eller Guds hushåll.
Reaktionen är alltid densamma – samarbete är bra! Jag stärks i övertygelsen att
kyrkorna har ett stort uppdrag att leva
försoning i världen och att SKR är ett
verktyg att göra det.
Man kan se SKR:s 24 arbetsgrupper
som verkstäder med olika fokus men
med ett och samma mål – att kyrkorna
samverkar i det man kommit överens
om. Och man kan se SKR:s kansli som
en sambandscentral där tjugofem kyrkor
har ett gemensamt ägande, och dess 24
arbetsgrupper en plattform. Kansliet har,
efter beslut i SKR:s styrelse, omorganiserats och stabiliserats. När detta skrivs är
det med framtidstro och tillförsikt.
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Världen är för änderlig. Under de
två år som gått har situationen i Mellanöstern, där flera av SKR:s medlemskyrkor har sitt centrum, blivit allt hårdare.
Uppdraget som rättvisans och fredens
pilgrimer svårare. Behovet av försoning
och enhet större. Vi har bakom oss en
manifestation i solidaritet med utsatta
troende och en ekumenisk förbönsgudstjänst för Syrien och Irak, liksom uppmaning till bön för vårt land i samband med
den politiskt oroliga tiden hösten 2014.
Främlings- och religionsfientlighet
som ökar på flera håll i Europa och världen påverkar också vårt land.
I januari 2014 mötte jag en syriansk
pojke, sjutton år gammal, som kommit

Karin Wiborn
Generalsekreterare

ensam till Sverige tre veckor tidigare.
Bara en kort bussresa satt vi och pratade,
men hann tala om kulturskillnader, konflikter och vikten av att tro.
För SKR:s r äkning har jag kommit till
platser jag inte tänkt mig. Påvens installation, FN-huset, generalförsamlingar
och jubileer och firanden. Det är med
ödmjukhet och stolthet jag representerar
svensk kristenhet.
Men jag känner en särskild tacksamhet
för mötet med den syrianske pojken som
gjorde det tydligt, bara genom samtalet,
hur viktiga de stora och oöverskådliga
processer är som vi är del av. Vapenexport, migrationsfrågor och barnkonventionen för att nämna några. Det handlar
om att skapa strukturer för godhet och
mänsklig värdighet. Kristenhetens kallelse är oändlig, och samtidigt är den
mycket nära och påtaglig, som en ung
pojke på jakt efter trygghet.
Låt oss vara kyrkorna tillsammans – i
tro och handling.

Fotograf: Arne Hyckenberg

De t vå verksamhetsår som redovisats har varit innehållsrika internationellt. Sommaren 2013 möttes den
Europeiska kyrkokonferensen (CEC) i
Budapest till generalförsamling med
tema ”And now what are you waiting for?”
Huvudfrågan var hur kyrkorna bäst organiseras för ett gemensamt uppdrag i
Europas förändring.
I november samma år höll Kyrkornas
världsråd (KV) generalförsamling i Busan, Sydkorea under den samlande bö-

nen ”Livets Gud, led oss till rättvisa och
fred”. Två dokument togs emot som i hög
grad påverkar det ekumeniska arbetet;
missionsdokumentet ”Tillsammans för
livet – mission och evangelisation i en
värld i förändring” och ”Kyrkan – på väg
mot en gemensam vision”.
Dessa världsvida och ekumeniska reflektioner ska nu landa i svensk kontext
och vara till hjälp och mening i den lokala
ekumeniken och bli mission och evangelisation – här.

#verksamhetsberättelse

Foto omslag: Mikael Stjernberg. Bild på ortodoxa böneljus, samt fängelsepastor Bengt Ekelund som besökte Svt:s morgonsoffa i november 2014.
redaktör: Mikael Stjernberg
Design och produktion: Joakim Strandh, www.strandh.nu
Utgivning: April 2015
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facebook.com/Sverigeskristnarad

Det mest lästa
inlägget har nått
18 496 personer.

twitter.com/SvKristnarad

SKR har 1 931 följare.

skr.org

Nyheter är mest
populärt att läsa på
SKR:s webb.

Kyrkorna tillsammans
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