GLOBALA VECKAN / AKTIVERA DIG

Det är alltid bättre att vara ﬂer när man
ska planera och genomföra aktiviteter.
Ett tips är att bilda en planeringsgrupp
tillsammans med andra i din församling eller
organisation som också är intresserade av
globala rättvisefrågor, mission, bistånd och/
eller ekumenik. Tänk på att det inte behöver
vara samma personer som planerar som
sedan genomför allt. Försök delegera det
som går till andra.
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2.

Samtala om mission

agera
Här har vi samlat några förslag på hur du och
din församling kan engagera er på olika sätt.
Fler tips finns utspridda i hela magasinet
i anslutning till artiklarna.
TEXT: ELISABETH KORSWING

Kommunicera mera

Samarbeta med andra
Församlingen eller organisationen kanske redan
samarbetar med andra församlingar eller organisationer i andra frågor. Fråga genom de redan
etablerade kanalerna om de vill arrangera något
tillsammans kring någon fråga. Ta kontakt med
ert lokala ekumeniska råd och fråga om de är intresserade av att hjälpa till att arrangera, annars
kan du be dem hänvisa dig vidare till eldsjälar i
andra församlingar. Studieförbunden Bilda och
Sensus hjälper gärna till. Hör med dem vad ni
kan göra tillsammans.
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Tillsammans för livet – Mission och evangelisation i en värld i förändring är ett missionsdokument som inbjuder oss att samtala och
reﬂektera över hur vi som kyrkor och kristna
lever i mission. Hur vi i ord och handling berättar evangeliet, antingen det handlar om Jesus
som befriaren eller om ansvaret för skapelsen.
Dokumentet konstaterar att mission inte främst
handlar om att öka kyrkornas medlemstal utan
om hur kyrkan på olika sätt förkroppsligar Guds
frälsning i världen.
Missionsdokumentet är framtaget av Kyrkornas världsråd och översatt av Sveriges kristna
råd (SKR) och Svenska missionsrådet (SMR). Till
dokumentet ﬁnns en handledning med diskussionsfrågor som är framtaget av SKR och SMR
och kan användas t.ex. i en studiecirkel. De kan
båda beställas och laddas ner på skr.org

Be och ha gudstjänst
På Diakonias webbplats hittar du gudstjänstmaterial på
temana fred, människor på ﬂykt, global rättvisa samt
klimat. Där ﬁnns också material för pilgrimsvandringar,
texter om klimatteologi och körmaterial. Sök på orden
”Gudstjänstmaterial” eller ”För körer” på diakonia.se

5. Engagera unga

”Alla på samma kula” är ett material som
riktar sig till barn– och ungdomsledare i
Equmenias föreningar, men som också kan
vara användbart om du är engagerad i en
annan förening eller ett annat samfund och
vill ha nya idéer och inspiration. Materialet
är tänkt att ge dig som ledare redskap för
att i ditt lokala samanhang arbeta med
insamling, solidaritet och internationella
relationer. Materialet är uppdelat i fem
olika delar utifrån åldrarna 3-7 år, 8-12 år,
13-15 år och 21-25 år.
Sök på orden ”Alla på samma kula” på equmenia.se

3.
Om ni arrangerar en aktiv
itet utöver er vanliga verk
samhet kan det vara bra
att tänka på hur ni anno
nserar för att få dit folk. Här
är några tips som ni även
kan
använda inför beﬁntliga
sammanhang:
• Tipsa lokaltidningen om
aktiviteterna ni ska ha. Berätta varför det är viktigt
för er – erbjud en intervju.
Om de väljer att skriva en
artikel om det får ni grati
s
annonsering som når mån
ga människor.
• Se till att era aktivitete
r står med i lokaltidningen
s
kalendarium. Det brukar
vara gratis.
• Se till att information
om aktiviteterna ﬁnns väl
synligt på första sidan på
er webbplats.
• Sprid information om
aktiviteterna i de sociala
media ni använder: facebook
, twitter, instagram etc.
• Uppmärksamma tema
t och aktiviteterna i ert
nyhetsbrev och eventkale
nder.
• Sätt upp en ﬂyer eller
aﬃsch väl synligt i kyrkan
eller
organisationslokalen.
• Be församlings- eller orga
nisationsmedlemmar att
sprida informationen vida
re.
• Sätt upp en aﬃsch på
något strategiskt ställe i
stan,
till exempel i Folkets hus
eller biblioteket.

7.

6.
Gå med i ett nätverk
Nätverket ”Framtiden bor hos oss” samlar distrikt
och församlingar i Svenska kyrkans mångreligiösa och
kulturella stadsdelar. Där tar det nya samhället och den
nya kyrkan form. De reﬂekterar kring det som sker i områdena och kring kyrkans uppdrag i den lokala kontexten.
De har också tagit fram en metodbok med samma namn,
med beskrivning av metoder och framförallt förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar.
Gå med i nätverket eller ta
inspiration från dem till ditt samanhang!

följeslagare
8. Blii Palestina
och Israel

Vill du sprida medmänsklighet under konﬂikt
och ockupation? Är du skicklig på att informera
och inspirera, och vill verka för rättvisa och
fred? Då kanske du ska söka att bli följeslagare
i Palestina och Israel. Följeslagarens syfte är
att genom sin ickevåldsliga närvaro vidga
handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge
hopp och stöd åt människor som verkar för fred
och försoning.
Läs mer och ansök på foljeslagarprogrammet.se
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Tänk tillsammans
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8
sätt att

1.

4.

Läs mer:
svenskakyrkan.se/framtidenborhososs
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