
VÄRLDEN 

REPORTAGE INTERNATIONELLT

Tack vare volontärer från församlingen som jobbar 
med second hand-affären kan Equmeniakyrkan i 
Växjö hjälpa flera stora projekt i världen. Men minst 
lika viktigt är det att ta hand om de brottstycken av 
världen som hamnat på den egna tröskeln.
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KOMMIT

I två år har frivilliga lärare 
mött nyanlända Växjöbor, 
bland annat Jalil och Mo-
hammad, på språkcaféet  
och byggt upp en gemen- 
skap över läroböcker,  
sånger, fika och andakter.



VÄRLDEN HAR 
KOMMITHIT

Anahita har 
pluggat hemma 
hela veckan. Nu 
hjälper Gunilla 
till att gå igenom 
allt hon skrivit.

DET KOMMER INTE LIKA många till språkcaféet i Equ-
meniakyrkan i Växjö längre. På ett sätt är det för-
stås bra, de som brukade komma tidigare har fått 
andra sysselsättningar – flera av dem har kunnat 
börja skolan, till exempel.

Den här torsdagseftermiddagen är det i alla fall 
några som droppar in. De fyra frivilliga som stäl-
ler upp som lärare – Gun, Gunilla, Birgitta J och 
Marianne – kan ägna stor uppmärksamhet åt var 
och en. 

Det slumpar sig så väl att tre av dem har bak-

grund som lärare. Bland annat Marianne Sjöberg, 
som är pensionerad speciallärare. 

– Det är fantastiskt roligt att undervisa dem. Jag 
har aldrig haft så motiverade elever någonsin.

Hon och maken Arne var med och startade språk- 
caféet för två år sedan, när den stora flyktingvågen 
kom. 

– För oss är det ju så självklart det här, säger  
Marianne.

Kanske är det lättare att ta emot världen i sitt 
hem om man själv varit ute och rört på sig. Arne 
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och Marianne bodde under flera år i Afrika, där 
Arne jobbade med olika biståndsprojekt. I tre och 
ett halvt år hade de en ensamkommande pojke  
från Afghanistan boende hos sig. När han flyttade ut  
tog de emot en annan pojke, som just i dagarna fått 
sitt uppehållstillstånd. 

Arbetet med flyktingarna har berikat på många 
sätt. Några har blivit medlemmar i församlingen, 
andra kommer regelbundet, men även vanliga 
växjöbor sökte sig till kyrkan.

– Språkcaféet lockade även såna som inte hade 
med kyrkan att göra annars. De ville också hjälpa 
till, berättar Arne Sjöberg. 

MYGGAN KALLFORS är pastor i Johanneskyrkan i Åt-
vidaberg, och han menar att kontakter med värl-
den runt omkring är absolut nödvändiga för för-
samlingens framtid. 

–  Ska det brinna i våra församlingar, då behöver 
vi möta andra. Då blir vi inte igengrodda. Jag har 
en tes, och det är att du behöver ibland upptäcka 
där, för att kunna förändra här.

För Myggan handlar det om mycket mer än ett 
flöde av pengar från oss till dem.  

– Vi är engagerade i projekt i världen, 
bland annat i Kongo. Men mission 
handlar om relationer, om partner-
skap och vänskap. Långvariga vän-
ner vågar säga som det är, och vi 
behöver den inspira tionen.

Ett sätt för församlingen i Åt-
vidaberg att bygga sådana rela-
tioner är att bjuda in vänner från 
andra länder till församlingen.

– Intresset har varit förvånans-
värt stort. Jättemånga har velat 

komma och lyssna, och det ger något tillbaka till 
gästerna. De blir varma av oss och vi blir varma 
av dem. 

Att bygga relationer kan också handla om något 
så grundläggande som att bära varandra i bön. 

– Det finns väldigt många församlingar i världen 
som ber för Åtvidaberg. Och vi ber för dem. Det är 
en omsorg om varandra som är viktig, säger Myggan.

PÅ SPRÅKCAFÉET BER man också, för varandra och 
för Växjö, varje gång som man träffas – oavsett  
vilken religion som deltagarna har.

– Vi har alltid andakt, sjunger, läser något ur 
Bibeln, ber och tänder ett ljus. Vi förklarar att vi 
är en kristen kyrka, och alla är välkomna att vara 
med. En del väljer att inte vara med, men de flesta 
kan uppskatta det, berättar Arne Sjöberg.

Senare på kvällen möts den internationella kom-
mittén. Equmeniakyrkan i Växjö har ett samarbete 
med Evangeliska frikyrkan och Erikshjälpen, där 
de driver en second hand-affär. Församlingen bi-
drar med ett antal volontärer, och får i utbyte en 
del av vinsten. Det kan röra sig om många hundra 

tusen på ett år. 
– Det är en välsignelse och förbannelse. 
Pengarna är fantastiska att ha och kun-

na hjälpa med, men det finns en risk 
att församlingen slår sig till ro med 
en känsla av att Erikshjälpspeng-
arna ju gör så mycket ändå. 

Församlingen stöder barnboks-
projekt och SIRA-skolor i Pales-
tina, barnhem i Indien, en döv-
skola i Liberia, projekt för socialt 

utsatta i Moldavien samt ett barn-
hem i Litauen, och engelskundervis-

 Intresset 
har varit 
förvånans-
värt stort. 
Jättemånga 
har velat 
komma 
och lyssna, 
och det 
ger något 
tillbaka till 
gästerna.

”Tårarna trillade nedför kinderna”, läser Birgitta J. Men var sitter kinderna egentligen? Med gester försöker Mohammad lura   
Noman att svara fel, men han blir påkommen och får snällt visa det riktiga svaret i stället.



EQUMEN  # 3  2017 9

Behöver vi engagera oss 
utomlands, nu när världen 
har kommit till oss?

– Vi behöver absolut 
fortsätta. Missionsarbe-
tet i Sverige gör att alla 
kan bli missionärer, men 
missionsarbetet i andra 
länder gör att vi lär av an-
dra kristna hur Gud verkar 
över hela jorden, och vad 
det innebär att vara kyrka i en 
mångkulturell värld.

Vad är Equmeniakyrkan bäst på när  
det gäller att ta emot flyktingar?

– Vi är riktigt bra på att våga öppna kyrkans 
dörrar och få nyanlända att känna sig välkom-
na. Det ordnas språkcaféer på väldigt många 
platser, och många är också duktiga på att 
möta kvinnorna genom handarbete, matlag-
ning och gemenskap. 

Vad kan vi bli bättre på?
– Att utveckla det mångkulturella ledarska-

pet och få djupare vänskap också utanför kyr-
kan. Vi behöver förstå att det är en stor väck-
else som pågår och se det som Gud gör mitt 
ibland oss, när det gäller att nå nya människor 
med evangeliet. Flyktingarna är inte ett pro-
blem, utan en stor välsignelse om vi kan mötas 
på riktigt.

Vad är den största utmaningen  
för framtiden?

– Det är en utmaning att skapa enhet mellan 
gamla och nya kristna från hela världen, mel-
lan dem som engagerar sig för flyktingar och 
dem som inte ser någon koppling mellan mis-
sionsbefallningen i Bibeln och det som händer 
när nya människor kommer till kyrkan. Det 
kan bli starka påfrestningar i församlingar 
med ett omfattande flyktingarbete. Då behö-
ver man medvetet samtala och be, och tillsam-
mans ta tag i de problem som uppstår – men 
också glädjas över den förnyelse och välsignel-
se som arbetet skapar.

ning på ett pojkfängelse där. 
– Det är roligt att kunna ge mycket, men det finns 

ett värde i att lyckas gneta ihop 10 000 kronor till-
sammans också, säger Arne.

Då är det viktigt att det finns ett engagemang 
som spirar på gräsrotsnivå i församlingen. I Växjö 
väcktes något hos en grupp konfirmander i kyr-
kan, som ville göra något mer efter sin konfirma-
tionstid. De bildade gruppen Action, och flera av 
ungdomarna reste till Litauen.

– De besökte både barnhemmet och pojkfängel-
set där. Det är ett väldigt verksamt sätt att få ung-
domar engagerade, att de får se med egna ögon. 

Myggan Kallfors håller med om att upplevelser 
på plats är bästa sättet att få unga att tända.

– Det är i mötet med människor som något hän-
der. Jag kan tycka att vi skulle varit bättre på att ta 
med ungdomar på resor. Vi måste få in fler eldsjä-
lar i det internationella arbetet.

NÄR VÄRLDEN KRYPER närmare behöver man dock 
inte alltid resa för att möta hjälpbehov. Under 
kommitténs möte i Växjö kommer frågan upp om 
ekonomiskt bistånd till lokala unga, barn till asyl-
sökande föräldrar – som ska gå till medlemsavgift 
och scoutskjorta i Equmenia.

– Vi försöker också möta behoven lokalt. Nö-
den kan vara stor även på hemmaplan, säger Ylva  
Jönsson.

Myggan Kallfors betonar dock att det internatio-
nella inte får glömmas bort. 

– Mission är att dela det bästa vi har till andra, 
och det vi har sett där, gör att vi engagerar oss här. 
Det internationella börjar utanför din dörr, och 
sträcker sig till världens ände. 

SARA GRANT

”Alla nya människor 
är en välsignelse” 
Bodil Eriksson, samordnare för 
migration och asyl i Region Mitt: 
– Internationellt arbete gör oss 
till en bättre kyrka.

Det är en  
utmaning 
att skapa 
enhet mellan 
gamla och 
nya kristna 
från hela 
världen.


