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FÖRSAMLINGSUTVECKLING LIMHAMN

”VI SKA VARA 

Alphagrupper, språkcaféer och en genomtänkt kampanj.  
Sedan de två Equmeniaförsamlingarna på Limhamn slogs  
ihop till en, har verksamheten vuxit genom olika aktiviteter.  
Men pastor David Sirviö är långt ifrån klar. Han vill att alla  
på Limhamn ska se Wesleykyrkan som en självklar del av  
samhället och söker ständigt nya sätt att bidra i stadsdelen.
TEXT: SARA GRANT FOTO: JOHANNES FRANDSEN

EN DEL AV STADEN”



EQUMEN  # 2  2018 7

”VI SKA VARA 

Ett landmärke har kyrkan varit 
länge, men numera kliver allt 
fler in genom dörrarna också. 
Språkcaféer, gudstjänster  
och Alphagrupper öppnar  
för nya gemenskaper. 

EN DEL AV STADEN”
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FÖRSAMLINGSUTVECKLING LIMHAMN

WESLEYKYRKAN LIGGER VÄL synlig mitt i en kors-
ning på Limhamn, och där har den vita kyrkobygg-
naden varit en del av gatubilden i nästan 100 år. 
David Sirviö, som varit pastor i församlingen sedan 
2010, vill att kyrkan ska finnas i folks medvetande 
som mer än ett landmärke. Det kräver mer än att 
fira gudstjänst och sätta upp affischer, men David 
Sirviö tycker att man äntligen har kommit en bit 
på väg.

– Vi har haft folk här som sagt ”Jag har bott på 
Limhamn hur länge som helst och gått förbi kyr-
kan så många gånger, men jag har aldrig gått in.” 
Och det är just det vi vill ändra på.

Förändringarna i församlingen började med att 
man slog sina påsar ihop med systerförsamlingen 
Linnékyrkan under våren 2014. 

– Vi hade årsmöte på var sitt håll och fattade be-
slutet. Sedan hade vi videokonferens, trots att vi 
bara satt 500 meter från varandra, och tackade Gud 
tillsammans.

Församlingen i Linnékyrkan var den mindre av 
de båda, och det föll sig naturligt att man flyttade 
ihop i Wesleykyrkan.

– För oss handlade det mycket om att ta emot och 
för dem kanske om att släppa det gamla. Det har 
fungerat bra. 

I Linnékyrkan fanns ingen pastor, men en diakon, 
Anna-Lena Janséus. Hon är numera Davids kollega.

– För oss är det ju jätteroligt bara det att vara två, 
säger David.

LINNÉKYRKAN SÅLDES, vilket frigjorde ekonomiska 
resurser att renovera kyrksalen i Wesleykyrkan, 
och nu har man sökt bygglov för nästa steg, att byg-
ga ut bland annat så att man får en större cafédel. 
För församlingen växer, och det är trångt vid både 
kyrkkaffe och språkcaféer.

Vissa saker har spelat en större roll i församling-
ens utveckling än andra. Just språk-
caféerna, som hållits regelbundet i 
Wesleykyrkan ända sedan den stora 
flyktingvågen kom hösten 2015, har 
gett nytt liv. Detta trots att det från 
början inte kom en enda besökare. 

– Limhamn ligger ju lite utanför,  
så den första tiden fick vi köra och 
hämta folk inne i Malmö. Efter ett 
tag lossnade det, och nu är det många 
som kommer varje gång, berättar Da-
vid Sirviö.

Språkcaféerna är viktiga inte främst 
för att det leder till att människor går 
med i församlingen, även om det hän-
de, utan för att  församlingsmedlem-
marna som är med börjar fundera. 

När kyrkan öppnar sina dörrar för 
människor som annars inte skulle  
komma dit börjar saker hända.

– Nästa steg är att se hur detta kommer att på-
verka helheten på lång sikt. Vi får fundera på vil-
ka vi är, hur vi kan dela vår tro och vad alla dessa 
människor gör med vår församling. 

ETT 15-TAL VOLONTÄRER TURAS om att leda språk-
caféerna, och flera av dem är personer som tidigare 
inte haft något med församlingen att göra. Sedan 
förra sommaren har Wesleykyrkan även ett mis-
sionärspar från The Evangelical Covenant Church i 
USA, Steve ochBarbara Swanson, i tjänst. De bodde 
tidigare i Antwerpen i Belgien, där Steve var pastor 
i en stor internationell församling och Barbara ar-
betade med flyktingkvinnor. Efter tolv år där kände 
de sig kallade till det mångkulturella Malmö.

–  Det är fantastiskt att vara här och få möta alla 
de här människorna. Jag och min fru kommer leda 
en kurs i församlingen under våren, Sharing Lives, 
som handlar om hur vi kan berätta våra historier 
för människor från arabisktalande länder och hur vi 
kan möta dem med kärlek, berättar Steve Swanson.

En annan del i utvecklingsarbetet är den tre 
veckor långa kampanj, Våga Tro, som församling-
en arrangerade under oktober förra året. Man 
bjöd in till frukostmöten, cafékvällar, musikkväl-
lar, barnaktiviteter, föreläsningar och naturligtvis 
även gudstjänster. Kampanjen planerades under 
många månader för att den skulle träffa så rätt som 
möjligt. 

– Vi ville inte ha någon programpunkt under 
kampanjen som vi inte kunde fortsätta med på 
egen hand efteråt. Det räcker inte att bara ha häf-
tiga gudstjänster och inte tänka på lång sikt, säger 
David Sirviö.

Han har tidigare arbetat med redskapet Naturlig 
församlingsutveckling, NFU, och sammanfattar en 
viktig del av det med att ”det vi gör ska vi göra bra”. 

TVÅ FÖRSAMLINGAR  
GICK SAMMAN 2014
WESLEYKYRKAN  
I Malmö bildades en me-
todistförsamling 1871, som 
ibland höll möten på Lim-
hamn. År 1895 stod Salem-
kapellet klart. Det byggdes 
om till Wesley kyrkan 1914. 
LINNÉKYRKAN – TABOR 
Det första missionshuset 
byggdes 1877, men möten 
hölls redan på 1860-ta-
let. 1883 bildades ”Guds 
församling på Limhamn”, 
som blev sedan Limhamns 
Missionsförsamling 1888. 

David Sirviö har sett hur verksamheten växer när allt fler får  
känna att de blir en del av något större, bl a genom livsgrupper.
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”För oss 
handlade 
det mycket 
om att  
ta emot 
och för 
dem kan-
ske om att 
släppa det 
gamla.” 

En konsekvens av ett sådant tänk blir ibland för-
stås också att man måste avveckla det som funge-
rar mindre bra eller som inte ger något. 

Under sina första år som pastor i Wesleykyrkan 
fick David Sirviö vara med och fatta det tråkiga be-
slutet att lägga ner församlingens kör. Nu har man, 
tack vare höstens kampanj, en gospelkör igen med 
ett 40-tal medlemmar som träffas varannan vecka 
och övar.

– Vi ville gärna ha en gospelkonsert under kam-
panjen, för det är alltid tacksamt att bjuda in till. 
Men istället för att bara ha en gudstjänst, startade vi 
en ny helt kör som fick ha sin första konsert under 
den sista gudstjänsten under kampanjen. Det kom 
30 personer redan till första övningen.

UNDER KAMPANJEN var det många människor som 
klev in i Wesleykyrkan för första gången, efter att 
tidigare bara ha passerat den. En del började gå 
Alphakurs, andra fortsatte i kören eller har fortsatt 
komma till kyrkan i andra sammanhang. En grund-
kurs i kristen tro för människor från Mellanöstern, 
Al Massira, är i planeringsstadiet. David Sirviö tyck-
er det är viktigt att erbjuda flera olika aktiviteter, 
för att fånga upp dem som annars inte skulle kom-
ma till kyrkan.

– En gudstjänst är ju trots allt en väldigt nischad 
samling. Om man inte brukar gå på gudstjänst är 
det inte troligt att det är just där man börjar. Därför 
måste vi gå ut brett.

Församlingens uppdrag är förstås i slutänden att 
leda till Jesus, men kan vara en lång process. 

– Vägen från att besöka ett språkcafé till att bli en 
del av församlingen tar ibland mycket längre tid än 
man kanske hoppas på, skrattar han.

Nyckeln är gemenskap, tror David Sirviö. Riktig 
gemenskap är dock inte alltid lätt. 

– Jag har fått höra hur det kan vara jättesvårt att 
få nya vänner i kyrkan. Därför är det viktigt med 

smågrupperna, eller livsgrupperna, som vi kallar 
dem. Den som kommer till kyrkan måste få känna 
att de blir en del av något, får ett nätverk och lär 
känna människor. 

Förhoppningen är att det ska bli ett naturligt steg 
att gå från exempelvis en Alphakurs till att bli en 
del av en livsgrupp, så att församlingen blir en del 
av vardagen och livet. 

–  Vi vill vara en vardagskyrka, en kyrka överallt 
– i hemmet, där man jobbar, i samhället. Det är 
en utmaning att se dem som behöver gemenskap 
och våga bjuda hem dem. Som kyrka möter vi ock-
så många trasiga människor, och för dem kan det 
vara avgörande att bli en del av en ny gemenskap 
för att kunna lämna det gamla.

MED SATSNINGARNA på att få fler människor att 
komma till församlingen har också nya situationer 
uppstått, som David Sirviö och diakonen Anna-Lena 
Janséus får lära sig hantera allt eftersom. 

–  Det kommer många fler människor med behov 
till oss nu: med förbönsbehov, med ekonomiska be-
hov, människor med ett missbruk. Då har vi fått fun-
dera på vad vi ska ha för policy för att hjälpen ska bli 
effektiv. Men det är bra att vi får tänka igenom vår 
verksamhet, och vad vi vill med den.

Limhamn är ett Malmös mer välmående områ-
den, vilket kan vara en utmaning i sig. Det är ett 
välkänt fenomen, att den som tycker sig ha det rätt 
bra sällan söker sig till kyrkan. Men nöd kan fin-
nas i vilka fina kvarter som helst. Varje vecka 
samlas Anonyma alkoholister i kyrksalen, 
och församlingen har jobbat med både 
utdelning av matkassar och viss ekono-
misk hjälp.

I framtiden vill David Sirviö att 
Wesleykyrkan ännu mer ska bli en of-
fentlig plats på Limhamn, en självklar 
del av stadsdelen. När han varit i kontakt 
med stadsdelsförvaltningen och den lokala 
samverkansföreningen har de varit positiva 
och nästan förvånade att fokus har legat på vad 
församlingen kan hjälpa till med.

– ”Du är den förste som kommer hit och vill bi-
dra”, fick jag höra när jag berättade allt vad vi gör 
och vad vi skulle kunna bidra med. Då tänkte jag 
att det kanske inte behöver vara så komplicerat.

I DAG BESTÅR FÖRSAMLINGEN av omkring 120 med-
lemmar, och ungefär 80 personer kommer till 
gudstjänsterna varje söndag. Men det viktiga för 
David Sirviö är nu att fortsätta blicka framåt och 
utåt, för att fortsätta utvecklas.

– Vi har fått resurser, både ekonomiskt genom för-
säljningen av Linnékyrkan och genom att vi kunnat 
anställa en ungdomsledare och fått missionärer, och 
de ska vi förvalta på bästa sätt. Jag vill att ännu fler 
ska våga komma in och inte bara gå förbi. 


