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Kate Coleman vill att kyrkan i västvärlden ska 

återupptäcka sitt syfte. I sommar kommer hon 

till Torpkonferensen.

>> Möt henne på s. 10

”VÅRT JOBB HAR 
ALDRIG FÖRÄNDRATS”



Vad som än 
händer, vilar 

vi i Herrens 
händer

Mitt i den vackra försommaren kastar klimathot, krig och 
pandemi sina skuggor över oss. Hur tar vi tillsammans ut 
riktningen när vi lever i en så orolig tid? När vi i maj blev 
omvalda som missionsdirektorer i EFK tog vi ut tre viktiga 
riktningar: uppåt, utåt och mot varandra. 

1. Ära Gud!  Vi är alltid kallade att rikta blicken uppåt och 
i allt ära Gud. Oavsett om det är krig eller fred, är vår första 
riktning mot Gud. När kriget bröt ut i Ukraina tog kyrkan 
där flera olika initiativ till bön. Från Svenska bibelsällskapet 
fick vi höra att många läste Psalm 31 kl 16:00 varje dag. Det 
var ett initiativ som flera i vår rörelse också hakade på. För att 
navigera rätt behöver vi ta vår tillflykt till Herren. Han som 
är trofast och som aldrig sviker oss. Orden i psalmen hjälper 
oss att minnas detta. 

2. Gå med helande och hopp! Vår nästa riktning är utåt. 
Vi är kallade att gå med helande och hopp till vår värld. När 
Jesus uppmanade Petrus att kliva ur båten och gå på vattnet var 
det inte på en spegelblank sjö och i en vacker solnedgång. Det 
var tvärtom full storm och höga vågor. När det stormar runt 
oss nu så är kallelsen densamma: vi ska kliva ur båten! I våras 
ställde vi därför om arbetet på Sverigeprogrammet för att kun-
na ta emot ukrainska flyktingar. Under några intensiva veckor 
ställde hela vår rörelse upp på olika sätt för de människor som 
var på flykt. Det skapade hopp på så många sätt. 

3. Stå bredvid och intill! Vi är kallade till enhet och vår 
enhet kan bli ett tecken som föder tro. Jag ber att de alla ska 
bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de 
skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig 
( Joh 17:21). 

När vi på detta sätt tar ut riktningen tillsammans kan vi 
vandra i trygg förvissning om att Gud går med. Vad som än 
händer, vilar vi i Herrens händer.

INGEMAR FORSS OCH LINALIE NEWMAN
Missionsdirektorer i EFK

Sen i höstas arbetar hon 

med fokus på unga och 

unga vuxna i EFK.

>> Möt henne på s. 8

JENNY JONSSON 
DRÖMMER OM 

ATT SE EN MODIG 
GENERATION 

UNGA LÄRJUNGAR

Följ med Irma Janzon till skolan i Carnot, 

Centralafrikanska republiken, där barnens 

drömmar tas på allvar.

>> s. 12

”JAG VILL BLI PRESIDENT 
I VÅRT LAND
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Vi lever i en minst sagt orolig tid. Dagligen hör vi nyheter om konflikter, krig, klimathot, 
katastrofer och kriminalitet. Det är inte bara tiden som är orolig – också vi är oroliga. 
Hur ska det gå? Är detta början på slutet?

Även lärjungarna blev oroliga när Jesus talade om kommande kristider: 
”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din ankomst och 
för tidens slut?” (Matt 24:3)

Jesu tal om tidens slut inleds med en uppräkning av olika tecken 
som förebådar slutet: upprustning, konflikter, krig, våld, hungersnöd, 
jordbävningar, laglöshet, avfall och förföljelse. 

”Allt detta är början på födslovärkarna”, säger Jesus. I likhet med 
smärtan hos en födande kvinna beskrivs historien eskalera i smärta 
och lidande. Bilden av den födande kvinnan signalerar att det inte är 
smärtan i sig som står i fokus utan det barn som ska födas. Slutet är 
i själva verket början på något nytt.

I VÄNTAN PÅ NÅGOT NYTT
I väntan på detta nya ger Jesus sina lärjungar två uppmaningar. För 
det första: ”Se till att ni inte låter skrämma er.” (24:6) 

Det är lätt att känna oro i tider som dessa. Genom medias försorg 
borrar sig hotet om krig och katastrofer in i våra trygga sovrum. Och 
in i våra hjärtan. Det är svårt att inte bli berörd och bedrövad. 

Men Jesus talar inte om tidens slut för att skrämma sina lärjungar 
utan för att mana dem till klarsynthet och vaksamhet.

För det andra säger han: ”Och budskapet om riket skall förkunnas 
i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet 

komma.” (24:14) Oavsett vad som händer framöver står uppdraget 
fast: evangelium till alla folk.

I sommar kan vi på nytt mötas till konferenser och möten – till 
glädje för många. Och vi behöver verkligen mötas för att uppmuntras, 
bli styrkta och hämta nytt mod. 

PÅMINNA OSS OM VÅRT UPPDRAG
Men också för att utmanas. Vi möts inte för att vaggas in i tron att 
allt är lugnt. Vi ber inte om tider av fred och frid för att vi ska kunna 
fortsätta att leva som om ingenting hänt. 

I en sen tid behöver vi påminnas om vårt främsta uppdrag. Nu är 
det viktigare än någonsin att förkunna ”budskapet om riket” – att 
förmedla helande och hopp i en trasig värld.

Helande och hopp i en 
orolig tid

MIKAEL TELLBE 
Lektor i Nya testamentet vid 

Akademi för ledarskap och teologi 
(ALT).

Ps! Mikael leder torsdagens bibel-
studium på Torpkonferensen.BLÄDDRA VIDARE FÖR FLER RÖSTER OM ATT 

GE HELANDE OCH HOPP TILL VÅR VÄRLD



NYTT OM NAMN
GÖRAN DIDRIKSSON har påbörjat visstidsanställning i Sverigeprogrammet, 211115–220630, 
samt Kommunikation- och Insamling, 220425-230131.

STAFFAN JENEMARK har påbörjat visstidsanställning som tillförordnad chef för Kommunika-
tions- och Insamlingsavdelningen, från 220101.

JENNY JONSSON har påbörjat tjänst som handläggare för StepOut, 220110, och visstidsan-
ställning som processtödjare med fokus ung-frågor, 220214–231231.  

JESPER SVENSSON har påbörjat visstidsanställning som snickare på Torp, 220117-221031.

JOHANNES STENBERG har påbörjat tjänst som ledarutvecklare, 220101.

JULIA WELLSTAM har påbörjat tjänst som ledarutvecklare med fokus unga.

KARIN EKSTRÖM har påbörjat visstidsanställning som projekthandläggare,  220101-220630.

LINNÉA RUDOLFSSON visstidsanställd som internationell samordnare 220110-220630.

LISA ÖRNÉUS har påbörjat tjänst som chef för Resursavdelningen, 220321.

MATTIAS FURBERG, har påbörjat visstidsanställning som snickare på Torp, 220117-221031.

JOHANNA DAVÉN, chef för Resursavdelningen, har avslutat sin tjänst 211231.

MARTIN VINGREN, vaktmästare på Torp, har avslutat sin visstidsanställning 220131.

PELLE OCH SARA BÅGESUND, Region Afrika, har avslutat sina tjänster 211231.

SOFIA JONSSON ny pastor med inriktning ungdom Korskyrkan Aneby. 

TOBIAS ÅLÖW pastor utlånad från Equmeniakyrkan till Matteuskyrkan Göteborg.

MARIE ÖSTMAN avskild pastor i Korskyrkan Mariestad, utlånad till Töreboda Missionsförsamling. 

CARL-JOHAN HULTMAN tillträder som pastor efter sommaren, Linnékyrkan, Kisa. 

MARIA JOHANSSON ny pastor i Korskyrkan, Vingåker.   

REBECKA UDD har avskilts till pastor med ansvar för barn och familj i Kungsportskyrkan, 
Huskvarna. 

MARCUS RINGBÄCK avskiljs som pastor i Kungsportskyrkan Huskvarna.

PER-HENRIK SANDAHL tillträder som pastor efter sommaren i Kungsportskyrkan Huskvarna. 

BENGT FISKE ny pastor i Fridhems församling i Billsta, Själevad och Betaniaförsamlingen i 
Skureå.

DANIEL THORVALDSSON ny barn- och ungdomspastor i Salemkyrkan Vargön. 

ELSMARIE KOPPARSJÖ ny pastor i Malmbäcks Frikyrkoförsamling. 

ERIK OCH JULIA ALNEMO tillträder som pastorer efter sommaren i Stora Mellösa baptist-
församling.

PETER SVANBERG ny pastor i Västerportkyrkan Kalmar.

ISAK SPJUTH ny universitetspastor i Örebro tillträder efter sommaren.

ANDREAS ABRAHAMSSON ny ungdomspastor i Hällestads friförsamling.

SAMANTHA DAVAGE avskiljs som pastor i Korskyrkan Umeå och utlånas som skolpastor till 
Umeå folkhögskola. 

JONATAN MATHAI ny pastor i Kustkyrkan Jävre.

JOHANNA GELL avskiljs och installeras som pastor i augusti i Folkungakyrkan Stockholm.

BERNHARD SVANSTRÖM avskiljs som vikarierande pastor i Östermalmskyrkan, Kristianstad .

DEREJE BEKELE har avskiljts som pastor i Ethiopian evangelical church i Göteborg.

EDWARD HÄRGESTAM avslutar sin pastorstjänst i Immanuelkyrkan Örebro och blir 
fängelsepastor.

ARNE JOHANSSON har avslutat sin tjänst i Betel Vintrosa.

SARA TJERNSTRÖM har avslutat sin ungdomspastorstjänst i Korskyrkan Umeå. 

JOHAN SUNESSON har avslutat sin pastortjänst i Nygårdskyrkan Linköping. 

BORIS NILSSON avslutar sin pastortjänst i Betel Ljungby. 

MARIA FURUSAND avslutar sin pastorstjänst i Folkungakyrkan.  

ERIK HJELMFORS avslutar sin pastorstjänst i Söderhöjdskyrkan Stockholm.
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– Är du en kaffedrickare, frågar Ingemar från köket när jag tar klivet in 
i hallen. Efter mitt jakande svar plockar han fram en rostfri kaffepanna 
och jag kan inte låta bli att undra om det är en klyscha eller en sanning 
att norrlänningar alltid kokar sitt kaffe. Uppvuxen i det lilla samhället 
Aspås, tre mil utanför Östersund, är Ingemar en riktig ur-jämte. 

– Jag såg att kaffefiltren nästan tagit slut och jag brukar faktiskt 
koka kaffet ibland, skrattar han och låter vant vattnet och kaffet koka 
upp tre gånger innan han ställer det åt sidan för att låta sumpen lägga 
sig i botten. 

Det har hunnit gå fyra år sedan Ingemar och Linalie först valdes till 
missionsdirektorer i EFK. Fyra år som på flera sätt saknat motstycke 
i nutida historia. På kongressen i maj fick de förnyat förtroende och 
styrelsens ordförande Richard Hultmar motiverade det så här:

– När de tillträdde hade rörelsen gått igenom en ledarkris och 
genom sitt ledarskap har Ingemar och Linalie förmedlat helande och 
hopp, mitt under en pågående pandemi. De har också lett den dagliga 
verksamheten i organisationen med inställda Torpkonferenser, många 
omställningar och svåra utmaningar i det internationella arbetet. 
Samtidigt har de även startat nätverkssatsningen Vi i EFK LEDA, 
förvärvat ett bokförlag och lett processen med samkönade relationer. 

Nu ska Ingemar och Linalie fortsätta på den inslagna linjen, och 
med statistik som visar att kyrkan minskar i både antal församlingar 
och antal medlemmar ser de fram emot att ta nya steg. 

Vad längtar du efter för de kommande fyra åren?
– Jag skulle vilja se fler och fler församlingar ta sig ut på en slags 

missionell upptäcktsfärd, säger han och fortsätter:

– Och jag längtar e fter att vi ska bli mer djärva tillsammans, som 
vi varit nu med flyktingsituationen i Ukraina, säger han och syftar på 
det engagemang för ukrainska flyktingar som på kort tid mobiliserades 
bland församlingar, gårdar och enskilda i vår rörelse. 

Ingemar talar oftast lugnt, men när vi närmar oss längtan efter att 
återupptäcka församlingens syfte tänder rösten till och han lutar sig 
fram i stolen. 

– Här hittade vi som rörelse ett sätt att vara en kropp tillsammans. 

VILL ÅTERERÖVRA MISSIONELL DIAKONI
Ingemar tror att vi som församlingar i Sverige har mycket att lära av 
våra internationella partnerkyrkor. För många av dem har det varit en 
självklarhet att vara holistiska redan från början. Vi har levt i ett sam-
hälle där staten har tagit hand om de mer fysiska och sociala behoven, 
menar Ingemar som vill att vi i EFK ska återerövra en församlingsnära 
diakoni, eller “missionell diakoni”. 

– Vi vill ju inte bara vara församlingar som förvaltar något frikyrk-
ligt arv, utan vi vill se initiativ som på riktigt når nya människor med 
evangeliet och är samhällsförändrande, säger han.

LÅTA OMVÄNDELSEN MÄRKAS PÅ LIVETS ALLA 
OMRÅDEN

Ingemar och Linalie har som missionsdirektorer gått in med en längtan 
om att ännu tydligare ta fasta på EFKs vision om att vara en rörelse av 
växande församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan 
över hela världen. Behovet av en helhetssyn på evangeliet blir allt tydligare, 

”Jag längtar 
efter att vi ska 
bli mer djärva 
tillsammans”

Ingemar Forss vill se fler församlingar ge sig 
ut på en ”missionell upptäcksfärd” och längtar efter att EFK 
ännu mer ska vara en rörelse som utmanar till en omvändelse i Jesus Kristus som 
påverkar alla delar av livet. I maj valdes han och kollegan Linalie Newman till fyra nya år som 
missionsdirektorer för EFK. Vi har mött honom hemma i huset i Tysslinge, utanför Örebro.

TEXT & FOTO: KRISTINA SANDIN
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menar 
Ingemar. 

– Väckelserörelserna har historiskt 
sett betonat de privatmoraliska frågorna, medan man har 
släppt en del andra stora bitar och sagt att de inte har något med 
vårt lärjungaskap att göra. Där känner jag starkt att vi som rörelse 
är kallade att utmana människor till en omvändelse i Jesus Kristus 
som får påverka alla delar av livet. 

För familjen Forss har det bland annat tagit sig uttryck i en allt 
starkare långtan efter ett mer hållbart liv. En längtan efter att ta ansvar 
för hur våra handlingar påverkar våra syskon runt om i världen. Det är 
en av anledningarna till att vi idag möts i en villa i det lilla samhället 
Tysslinge utanför Örebro. En stor och lantlig tomt var viktigt när de 
skulle lämna Jämtland för Närke. 

– I Östersund bodde vi i ett vanligt villaområde inne i stan, men 
när vi skulle flytta hit ville vi ha större möjligheter att odla, säger 

Ingemar och tar en tugga av de ljumma sconesen med marmelad 
gjord av förra årets päron från trädgården. 

GUD ÄLSKAR SIN SKAPELSE
På övervåningen sitter hustrun Hanna och studerar ekohushållning 
på distans. När hon kommer ner för att dricka kaffe hinner vi prata 
kort om att laga pesto av kirskål och om kemikaliehanteringen i våra 
hudvårdsprodukter. 

– Gud älskar sin värld. Det är ett budskap som sjunker in mer och 
mer i mig. Vi som säger oss tillhöra Gud behöver ge samma respons 
på det Han älskar som Han själv gör, säger Ingemar.

Ingemar berättar att han och Hanna har gjort en handlingsplan 
för vad de ska sluta med och börja med. Det rör flera områden i 
vardagslivet, till exempel att handla second hand, äta mer vegetariskt, 
avstå flyg och återbruka mer. Känslan är att det kommer naturligt för 
dem, men Ingemar är noga med att poängtera att det handlar om val.

– Det är beslut som vi tagit det senaste året och handlar om ett 
upptäckande av vad efterföljelse av Jesus är, avslutar han.

På ena gaveln av huset står röda odlingslådor som väntar på att placeras ut på en 
200 kvm stor yta på tomten.
– Vi behövde byta panelen på huset och de bräder som var okej sparade vi och 
använde till att bygga lådorna, berättar Ingemar.

Om Ingemar 

Bor: Tysslinge
Familj: Hustrun Hanna och fyra barn.
Församling: Filadelfiakyrkan Örebro. ”Vi 
har med oss en erfarenhet från Östersund om 
styrkan i att ta missionella initiativ tillsammans 
med andra och hur det formar kristuslikhet. Vi 
längtar efter att kroka arm med andra i detta 
även här.”
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Längtan bottnar i att hon vill att unga ska få det hon själv insett att hon 
saknade. Som tonåring var Jenny aktiv i kyrkan och hon kände sig trygg 
i sin egen personliga tro.  

– Men jag blev inte direkt utmanad att leva för Jesus, säger hon. Jag var 
kristen, men mitt mål var att bete mig precis som alla andra.  

Det var när hon gick en lärjungaskola i England som hon upptäckte 
att något fattats. Skolan hon kom till var förankrad i en församling som 
tog det missionella livet på allvar.  

– Jag började verkligen se att lärjungaskapet innefattar hela livet.  

ÄKTA GEMENSKAPER ÖVER 
GENERATIONSGRÄNSERNA

Jenny och de andra studenterna fick uppleva hur församlingen investerade 
i dem och vågade ge dem ansvar, inte minst de äldre generationerna. 
Hon blev medbjuden mitt i människors livspusslande, stökiga och äkta 
vardagsliv. För en nittonåring som precis flyttat hemifrån var det oerhört 
betydelsefullt. 

Men tillbaka i Sverige som student i Uppsala blev kontrasten stor. 
– Här stod jag, i en av Sveriges främsta studentstäder, och undrade om 

det var någon som brydde sig.  
Det vill hon se en ändring på. Sedan några månader tillbaka bor Jenny 

i Örebro och arbetar med fokus på unga och unga vuxna i EFK. Dels är 
hon samordnare för praktikantprogrammet StepOut, dels är hon process-
stödjare i Sverigeprogrammets satsning Måla drömmen ung. 

Vad längtar du efter att se framåt?
– En modig generation unga lärjungar som vågar vända och vrida på 

saker och som går emot kulturen av att ”cancella” varandra. En generation 
som vågar vara en fristad där man kan tycka olika men ändå älska varandra.

Jenny vill 
se en modig 

generation unga 
lärjungar

Om Jenny
Ålder: 26 år.
Församling: Mötesplatsen, Örebro.
Bakgrund: Har studerat teologi på Johannelunds 
teologiska högskola, där hon skrev sitt examensarbete 
på temat hur tro formas i en sekulär tid. Hon har också 
arbetat i Korskyrkan Uppsala.
Gör helst en ledig lördag: Börjar med att steka 
pannkakor som jag äter med bacon och sirap, british 
style. Sen tillbringar jag gärna tid med vänner eller 
pojkvännen.

Jenny Jonsson drömmer om att se en ung generation 
som vågar vända och vrida på saker och som visar 
att det går att tycka olika och ändå älska varandra. 
Och hon är på rätt plats. Sedan i höstas har hon inte 
mindre än två tjänster med fokus på unga och unga 
vuxna inom EFKs gemensamma arbete.  

TEXT OCH FOTO: KRISTINA SANDIN

DRÖM TILLSAMMANS MED MIG! KOLLA IN ”MÅLA 

DRÖMMEN UNG”-TAVLAN I TONÅRSTÄLTET PÅ 

TORPKONFERENSEN OCH SKRIV DIN DRÖM!
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Helande och hopp. I det sammanhang jag befinner mig i, Ge för livet 
Second hand, känns de orden på ett sätt så självklara att jag knappt vet var 
jag ska börja. 

Det uppenbara är att vårt överskott går till viktiga projekt runtom i 
världen. Dessutom kämpar vi mot den överkonsumtion av nyproducerade 
prylar som håller på att ta knäcken på vår jord. Men det finns annat också. 
Våra butiker är platser där många, både människor och grejer får bli mer 
hela. 

Den senaste tiden har jag lagt märke till oväntade vänskaper mellan 
arbetstränande och volontärer. Någon sitter i soffan på klädavdelningen 
och ber för en annan. En annan står bland teknikprylarna och lyssnar och 
lyssnar medan personen bredvid lättar på hjärtat. En tredje har med sig 
chokladbollar för att fira något i hennes liv, för det här är hennes plats, vi är 
de hon vill fira med. Killen som var så tyst i början tar nu för sig och skrattar 
högt i lunchrummet. Bland trasiga prylar och hjärtan glimmar ibland 
hoppet till. Om inte det här är att vara kyrka så vet jag inte vad det är. 

Jag önskar att ni alla fick vara med och se hur Gud både helar och ger 
hopp på dessa platser och utmanar er att engagera er i våra lokala butiker. 
Vi behöver er och jag tror faktiskt att jag vågar säga att ni behöver oss. 
Ge för livet-butikerna finns i Örebro, Finspång, Norrköping och Huskvarna. 
På vår hemsida geforlivet.se hittar du kontaktuppgifter till oss. Du är varmt 
välkommen in i vår gemenskap som volontär!

”Bland trasiga prylar och hjärtan 
glimmar hoppet till”

Helhjärtat
med Linn Tholén

Jag bor i ett hus från
70-talet med min man Olle,

och tillsammans med ett
fantastiskt gäng har vi startat en

församlingsplantering som utgår från
Ge för livet-butiken i Norrköping.

Jag älskar att laga mat åt mina
vänner, läsa böcker i solen och

jag hämtar min inspiration
på Köpenhamns gator.

jag vågar säga att ni behöver oss. 
Finspång, Norrköping och Huskvarna.
kontaktuppgifter till oss. Du är varmt
olontär!

Linn är kommunikatör och biträdande butikschef i Ge för livet-
butiken i Norrköping. I varje nummer av Direkt inspirerar Linn
kring second hand i den här spalten. 
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– SAMMA KRAFT SOM GJORDE ATT 
JESUS UPPSTOD FRÅN DE DÖDA ÄR 
FORTFARANDE TILLGÄNGLIG FÖR 

OSS IDAG. 

Kates uppmuntrande ord till dig som står i ledarskap i församling.
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Med en kyrka som minskar i antal församlingar och medlemmar och en 
värld som står inför svåra utmaningar är frågorna som Kate Coleman 
ägnar sig åt högst relevanta. Vad är församlingens roll idag?  

– Det råder inga tvivel om att vi möter många utmaningar idag, men 
kyrkan har stått inför utmaningar i alla tider. Kyrkans jobb har aldrig 
förändrats, oavsett vad vårt sammanhang råkar vara. Oavsett om vi har 
kulor som flyger över våra huvuden, om vi möter klimatkatastrofer eller 
om vi är flyktingar eller jobbar med flyktingar. Uppgiften är fortfarande 
densamma. Vi är kallade att göra lärjungar. 

– Det kluriga är att göra detta på sätt som är relevanta för vår omgivning. 
Vi tenderar att glömma det ibland, men vi är kallade att möta människor 
där de finns, snarare än att förvänta oss att de ska komma till oss.  

Kate påpekar att kyrkan inte minskar över hela världen. I det globala 
syd är kyrkan på många håll snarare växande och vi har mycket att lära 
av våra bröder och systrar i andra delar av världen.  

– Osäkerhet och instabilitet har länge varit vardag för många kristna 
över världen och på ett sätt förenar vi i väst oss nu med vår övriga kristna 
familj. Ibland hör vi frågan “Var är Gud mitt i detta lidande?” Klagan över 
nöd är generellt sett en västerländsk sysselsättning. Jag upplever att våra 
syskon som lever i fysiskt lidande, förtryckande regeringar och förföljelse 
sällan ställer den frågan. De tar för givet att Gud är med dem. Jag tror att 
vi har något att lära av deras andlighet och orubblighet. 

GOTT LEDARSKAP IDAG
Kate har ägnat en stor del av sitt liv och sin tjänst åt frågor om församling 
och ledarskap. Hon blev den första svarta kvinnan som avskildes som 
pastor i baptistkyrkan i Storbritannien, den första svarta personen – och 
blott andra kvinnan – att bli ordförande för brittiska Baptistunionen 
och därefter den första svarta personen och första kvinnan att sitta i den 
brittiska Evangeliska alliansen. 

– Jag blev en pionjär utan att jag egentligen ansträngde mig att vara 
det. Jag försökte bara hedra Gud och följa Honom. 

Mycket av engagemanget och drivkraften ligger i att ge andra ledare det 
hon själv ser att hon hade behövt. Hon tror att vi behöver ett skifte i hur 

vi ser på vad som är gott ledarskap idag. Inte minst vill hon se färre 
ensamma, starka ledare och ett mer inkluderande och decentraliserat 
ledarskap i våra församlingar. 

– Vi behöver ödmjuka ledare som ber mycket. Det låter som en 
självklarhet, men det är förvånansvärt många som inte har för vana 
att be, även bland ledare. Vi har svårt att släppa på kontrollen och tror 
att vi klarar allt själva. Det kan vi inte. Och kan vi det, då behöver 
vi fråga oss om det vi gör verkligen är rätt.

KYRKAN HAR EN MÖJLIGHET
På Torpkonferensen kommer Kate att tala på temat Helande och 
hopp för vår värld, ett budskap som rymmer en chans för oss som 
kyrka i västvärlden att återupptäcka vårt syfte. I en postpandemisk 
värld har kyrkan en otrolig möjlighet att återta områden som sanning, 
integritet, rättvisa och frälsning, menar Kate. 

– När kyrkan är som bäst är helande och hopp precis vad vi ägnar 
oss åt. Det är det vi är och det vi har fått med oss som Guds folk.

Kyrkans uppdrag är 
detsamma även om 
tiderna förändras
Kate Coleman tror att det är tid för kyrkan i västvärlden att återupptäcka sitt syfte. Med 35 års 
erfarenhet inom församling och ledarskap har hon kommit att bli en av de mest inflytelserika 
personerna inom kyrkan i Storbritannien. I juni kommer hon till Torpkonferensen för första 
gången. Vi har mött henne för ett samtal om vad hon vill se i kyrkan idag.  

TEXT: KRISTINA SANDIN FOTO: ASH CARR FÖR NEXT LEADERSHIP 

Om Kate Coleman
Hon leder organisationen Next Leadership som betjänar 
kyrkor och andra organisationer och hon har skrivit boken 
“7 Deadly Sins of Women in Leadership” som handlar om 
att komma till rätta med de inre hinder som står i vägen 
för många ledare, såväl kvinnor som män. 
- Jag kommer ihåg att jag tänkte att någon verkligen borde 
skriva en bok om det här. Och så var det som att den heliga 
Ande knackade mig på axeln och sa “Varför skriver inte du 
en bok om det här”, och så gjorde jag det, skrattar hon. 

På Torpkonferensen predikar hon på torsdagskvällen och 
hon leder fredagens morgonbibelstudium. 
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Skolan i Carnot är en av de 
privata grundskolor som EFKs partnerkyrka 
EEB driver. Här går 278 elever varav 137 är flickor. Vi ser på listan 
med antalet barn i klasserna och konstaterar att barn droppar av med 
åren. Det är 67 barn i första klass och 36 i det som motsvarar sexan. 
Det är något Antoine vill jobba på en förändring för, men det är 
också så att familjer flyttar och man kan inte alltid ta in nya elever.

MÅNGA FÖRÄLDRAR KÄMPAR
Skolan har ca 30 % barn från muslimska familjer. Antalet barn från 
muslimsk bakgrund sjönk drastiskt under de krisår då muslimer 
förföljdes. Före dess kom hälften av skolbarnen från dessa familjer. 

På skolan finns också en kommitté för föräldralösa barn som är 
relaterad till Helena Bingo på ”Barnhjälpen” inom EEBs sociala 
organisation ADIH. I kommittén ingår rektorn, en kassör, en lärare 
och en barnskötare. Skolan har tagit in 12 helt föräldralösa barn. 

En mamma knackar på dörren. Hon kommer med 160 kr för att 
betala av på skulden för sina två barns skolavgifter, som är ca 800 
kr för hela året. Hon berättar att hon kämpar varje månad för att 
betala och hon har snart betalt för ett av barnen. Men hon vill ge 
sina barn det bästa hon kan – att få gå i en bra skola. Rektorn är 
tacksam för pengarna då det är från avgifterna som de sex lärarna 
får sin lön och som de köper in skolböcker för.  Många föräldrar 
betalar dock aldrig allt och jag ser i hans lista att vissa inget betalt 
sedan höstterminens start. 

LÄRARNA ARBETAR PÅ TROTS SVÅRIGHETER
Rektorn Antoine är väl förberedd för mitt besök och har gjort en 

Plugga hårt så kan dina 
drömmar uppfyllas

Rektorn Antoine Azala-Moussa kommer springande från ett klassrum och tar emot i 
ett välordnat kontor där han slår upp fönsterluckorna så dagsljuset kommer in. Två 
lite större barn är utsedda att leda arbetet i hans klass under vårt samtal. Antoine 
tillträdde sin tjänst på skolan i Carnot, Centralafrikanska republiken (CAR), i höstas 
och bubblar av inspiration. Irma Janzon, tidigare missionär och aktiv i CAR-nätverket, 
besökte skolan i början av året.

TEXT & FOTO: IRMA JANZON

l i s -
ta på de ut-
maningar skolan har. En av 
dem är ekonomin. Han som både lärare och 
rektor är den ende som har lön hela året. Övriga lärare har lön 
nio månader per år. De delar på de pengar som kommit in varje månad 
och inte sällan får de bara ut en tredjedel av lönen. Men de arbetar 
ändå. Fattigdomen har förvärrats av krigshändelser och rebellattacker, 
covid-19-pandemin och osäkra inkomster hos vårdnadshavarna som 
i många fall letar diamanter. Otryggheten i området gör också att 
man inte vågar gå till de planteringar som ligger någon halvmil ut 
på savannen. Dessutom har staden fått många internflyktingar, som 
också vill ha någon plätt att odla på, vilket minskat odlingsmöjlig-
heterna på nära håll. 

– Skolan behöver en hög mur eller ett högt staket för att öka säker-
heten på skolområdet, säger rektor Antoine. Men minst lika viktigt 
är mer modernt skolmaterial och fler skolböcker, så barnen utvecklas 
bra. Vi har dock en del böcker och 2-3 barn får dela på en bok. 

BARNENS DRÖMMAR TAS PÅ ALLVAR
Rektorn tar mig runt i de sex stora klassrummen. Jag frågar barnen 

om deras drömmar. De varierar allt emellan barnmorska, pilot och 
mekaniker till domare och riksdagsman. En liten tjej höjer sin röst 
och säger:

– Jag vill bli president i vårt land.
Många börjar skratta, men inte rektor Antoine. 
– Plugga hårt så kanske det är just du som en dag leder vårt land.

HÖR MER OM CAR!
Kom till EFK Världen-tältet på Torpkonferensen onsdag 22 juni kl. 21:00 och lyssna 

på fler berättelser.
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Idag går 67 barn i första klass på skolan i Carnot.

Här får barnen drömma om framtiden. Rektor Antoine tillsammans med Mama Antoinette.
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Glimtar

VI I EFK MÖTTES FÖR KONGRESS 14 MAJ
Det var en märkbar glädje runt borden när deltagare från Malmö till Umeå möttes över varsin kaffekopp. 

Efter två år av enbart digitala årsmöten kunde vi lördag 14 maj äntligen mötas tillsammans för kongress. Om-
kring 250 personer fanns på plats i Ryttargårdskyrkan, Linköping, och ytterligare 70 personer deltog digitalt. Te-

mat var ”Gå med helande och hopp”.

Några av besluten under dagen:
• Ingemar Forss och Linalie Newman valdes till 

EFKs missionsdirektorer ytterligare en mandatperiod.
• Richard Hultmar valdes till ordförande för 

EFKs styrelse fram till kongressen 2024.
• Två nya ledamöter valdes också in i styrelsen: 

Erik Bryskhe, Holmsund, och Mine Lon, Nässjö.

>> PÅ EFK.SE KAN DU LÄSA EN LÄNGRE NYHET FRÅN KONGRESSEN!

VI SES PÅ TORP-
KONFERENSEN 

20-26 JUNI!
Efter två års pandemi får vi äntligen 

mötas på Torpområdet utanför Örebro 
igen. På programmet finns både gamla 

favoriter och nytt att upptäcka. Du är varmt 
välkommen! 

>> BLAND ÅRETS ALLA MEDVERKANDE

>> PS! LYSSNA PÅ ÅRETS TEMASÅNG HELANDE & HOPP!

VILL DU DELA MED DIG AV NÅGOT 
HÄR I DIREKT? MEJLA TILL 
KRISTINA.SANDIN@EFK.SE!

I år är det 150 år sedan Helge Åkeson tvingades lämna Svenska Bap-
tistsamfundet, vilket ledde fram till bildandet av Fribaptistsamfundet, 
ett av EFKs modersamfund. Åkesons teologi hade flera särmärken som: 
långt driven kongregationalism, stark betoning på kristen helgelse, en 
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Glädje vid årets kongress i Linköping.
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finns Kate Coleman, Jenny Gajicki, Mikael Tellbe, 
Gladys del Pilar och Michael W Smith. Håll koll på pro-
grammet på torpkonferensen.nu och på sociala medier 
så att du inte missar något!

Det är en nyskriven svensk lovsång till Torpkonferensen 2022 av Pelle 
Ankarberg, Elin Lydia Johansson och Simon Väderklint. Temasången

hittar du till exempel på Spotify.   

150 ÅR AV FRIBAPTISM UPPMÄRKSAMMADES

subjektiv förståelse av försoningen samt en starkt biblicistisk syn på 
Bibeln. De 150 åren uppmärksammades genom ett seminarium på 
Akademi för Ledarskap och Teologi i maj. Medverkade gjorde bland 
andra Mikael Tellbe, Mats Larsson och Göran Janzon.
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FANTASTISKT GENSVAR PÅ EFKS UPPROP 
FÖR UKRAINA

Tillsammans har vi samlat ihop mer än 2,5 miljoner kronor till insatser i 
och omkring Ukraina! Vårt stöd går till de värdefulla insatser som samordnas 
av Europeiska Baptistfederationen (EBF) både i Ukraina och i de omkringlig-
gande länderna.

>> PÅ EFK.SE/UKRAINA KAN DU LÄSA MER OM EFKS RESPONS PÅ 
KRIGET I UKRAINA.

NORREBO MISSIONSHUS FIRAR 100 ÅR
1922 tog den lilla församlingen utanför småländska Gnosjö ett djärvt beslut och lät bygga sin första egna 
lokal, ett missionshus i Norrebo. Tio år senare inleddes den största väckelseperioden i församlingens 
historia och missionshuset fylldes för samlingar nästan varje kväll i flera år. På 50-talet byggdes en 
ny kyrka och församlingen fick namnet Saron i Marås. 

Än idag bedriver Saronförsamlingen verksamhet här, vilket gör det unikt. Medan många 
gamla missionshus står tomma, lever Norrebo missionshus i allra högsta grad. Med 
stöd från Länsstyrelsen i Jönköping har församlingen de senaste två åren varsamt 
renoverat byggnaden. Det hela firades med ett jubileum 11/6 och med lands-
hövdingen i Jönköpings län närvarande.

Tack för hälsningen, Saron i Marås!

GE BARN EN
FRAMTID!

Genom Barnhjälpen får utsatta 
barn över hela världen 
skolgång, mat för dagen, en 
kärleksfull familj och räddas 
undan människohandel. 
Vill du engagera dig? 

Bli Barnhjälpare! 

www.barnhjalpen.com | info@barnhjalpen.com

ÖREBROELEVER SPRANG FÖR ZAMBIA
I maj arrangerade Örebro Folkhögskola ett välgörenhetslopp där de insamlade medlen gick till sjukhuset i Mpongwe, 
Zambia, som man samarbetat med länge. ”Med här loppet vill både göra något gott för andras hälsa och samtidigt främja 
vår egen”, säger initiativtagaren Hanna Undemar, lärare på Örebro Folkhögskola.

Örebroelever sprang för Zambia.
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POSTTIDNING B

TALARE MUSIK
MICHAEL W. SMITH
PER-ERIK HALLIN
PUTTE NELSSON & EVELINA GARD
TERESE FREDENVALL & 
ANDREAS WISTRAND BAND 
DJ HALLASEN mfl. 

KATE COLEMAN
HELDER FAVARIN

BRITTA HERMANSSON
AJ SWOBODA
DAVID FISKE

MIKAEL TELLBE mfl.

20-26 JUNI
MIDSOMMARVECKAN 2022

GUDSTJÄNSTER, BÖN & LOVSÅNG, GLASS, JESUS, LANTLUFT, SEMINARIER, GEMENSKAP, BARNKONFERENS, FIKA, GLÄDJE 
TONÅRSKONFERENS, SILL & POTATIS, BIBELSTUDIER, CAMPINGSTOLAR, KONSERTER, HAPPENINGS OCH MYCKET MER...


