Upplandsmötet 22 - 23 okt 2022
Valbara seminarier –seminarier väljs på plats
1. Ny bibelöversättning: Nya testamentet, NT
2026
- v i studerar ett antal bibeltexter ur Bibelsällskapets provöversättning och ur NT81 (Bibel
2000). Syftet med seminariet är att naturligtvis
att ge kunskaper och insikter i översättandets
konst. Men framförallt är syftet att innehållet
och budskapet i bibelns texter ska öppnas till
breddning och fördjupning i den kristna trons
innehåll och förpliktande utmaningar.
Johnny Jonsson, tidigare bibellärare på Teologiska högskolan
Stockholm, biträdande sekreterare vid Bibelkommissionen och pastor i
Valsätrakyrkan

2. Klimatnödläge
- vad betyder det för vår kyrka som vill vara en
grön kyrka? Hur kan vi hitta inspiration och
möjligheter till omställning? Lena presenterar
också antologin "En grönare kyrka – teologi för
klimatnödläge" som utkommer i oktober.
Lena Bergström. Evangelist i Region Stockholm och ansvarig för Brobygge - dialog med livet. Med i Equmeniakyrkans temagrupp för klimatnödläge. Aktiv i klimatrörelsen
People For Future

3. Enhet i Mångfald
- om Equmeniakyrkan som en plats att tolka,
tänka och be olika men ändå höra samman.
Seminariet kommer att knyta an till flera av de
frågor och utmaningar som lyfts fram på de
senaste kyrkokonferenserna.
Lasse Svensson, Kyrkoledare i Equmeniakyrkan

4. Rum för skapande
- det finns ett rum för dig som vill vila från orden. Där kommer du att kunna ”bara vara” eller att med hand och hjärta försöka uttrycka
något som är viktigt för dig i ditt liv och i kyrkans och världens liv.
Anna-Lena Jarl. Diakon verksam i Uppsala som skapandelärare på NybyVision som är ett integrationsarbete med

5. Ett naturligt liv med en onaturlig
Gud
Gatupastor Marcus Olson utmanar oss

Marcus Olsson. Evangelist i Equmeniakyrkan också känd
som gatupastorn

6. Invecklad utveckling
Hur ser framtiden ut för Equmeniakyrkans församlingar? Många församlingar brottas i dag
med vikande medlemssiffor andra växter och
möter en andliga längtan.
Anders Jonåker arbetar med församlingsutveckling och
pionjära initiativ på Equmeniakyrkan Region Stockholm, visar
på vägar till församlingens utveckling och växt och hur församlingen kan
ta nya steg för att bli en mer relevant mötesplats för människor i vår tid.

