
 

Lördagens sex seminarier – du väljer på plats 
1. Apostlagärningarna, ett tillfälle 13.30 
Lukas dramaberättelse om världens frälsare, akt 2 Apostlagärningarna: 
I seminariet ägnas tiden till fördjupning och breddning av analysen av Apost-
lagärningarna utifrån valda texter och temata. Eftersom Lukas textar den 
första kristna tiden och rörelsen ägnar vi oss åt: "Lukas 'historiesyn' - som den 
visar sig i några av talen i Apg och i hans disposition av "Från inomjudisk Jesus-
rörelse till icke-judisk kristendom - tradition och identitet" Toven 

Johnny Jonsson, tidigare bibellä-
rare på Teologiska högskolan 
Stockholm, ledamot av bibelkom-
missionen och tidigare pastor i 
Valsätrakyrkan 

2. Brukspatron Adamsson och nåden, två tillfällen. 13.30 och 15.45 
När Uppsalastudenten P P Waldenström var 24 år skrev han romanen om 
Brukspatron Adamsson och Mor Enfaldig. Den gavs ut 1863 och kom att bli en 
av Sveriges mest lästa böcker. Seminariet handlar om Waldenström och hans 
lära om nåden som fick så stor betydelse i den framväxande frikyrkorörel-

sen.Linnestugan 

Rune W Dahlén. undervisar i kyrko-
historia på Teologiska högskolan Stock-
holm. Under många år var han ansvarig 
för rekrytering av pastorer inom Equ-

meniakyrkan. Nu aktuell med sin nyut-
givning av Waldenströms bok i mo-
dern språkdräkt.  

3. Equmeniakyrkan och Guds tilltal idag ett tillfälle 13.30 
Så komplex är vår tid att vi sällan är överens om något alls. Röster ropar hög-
ljutt, ofta om andras felval och misstag. Hur kan vi höra Guds tilltal i detta 
brus? I detta seminarium utgår vi från att det råder klimatnödläge 
och frågar oss vad som kan vara Guds tilltal och Equmeniakyrkans kallelse i 
denna avgörande tid. Åland 

Lena Bergström. Evangelist i 
Region Stockholm och verksam-
hetsledare för Brobygge - dialog 
med livet. Lena har varit mycket 
aktiv i Fridays for future. 

4. Rum för skapande, två tillfällen 13.30 och 15.45 
Med temat till jordens yttersta gräns och vår inre kärna, kommer vi arbeta och 
reflektera med hjälp av skapande i olika textila och andra material, färg och 
form. Inga förkunskaper krävs och gott om material finns på plast.  
Skogstibble 

Anna-Lena Jarl. , Diakon och 
slöjdpedagog på NybyVision 
som är Österledskyrkans och 
Missionskyrkans diakonala  
integrationsmötesplats. 

5. Crasch course i inspelningsteknik, två tillfällen 13.30 och 15.45 
Hur man med mer och mindre enkla medel får till det rätta ljudet. Besök i 
missionskyrkans studio där vi provar på ett par andra sätt att göra inspelningar 
utan att ha tillgång till studio. Det behöver varken vara dyrt eller svårt. 
Musikstudion 

6. Invecklad utveckling, ett tillfälle 15.45 
Hur ser framtiden ut för Equmeniakyrkans församlingar? Många församlingar brottas i dag med vikande medlemssiffor och 
tappade sugar. Samtidigt ser vi att olika församlingar i regionen också växer och möter den andliga längtan som så tydligt 
finns i vårt samhälle idag.  Toven 

Jakob Jakobsson Blom 
Ljudtekniker 

Anders Jonåker och Klas Eriksson arbetar med för-
samlingsutveckling och pionjära initiativ på Equ-
meniakyrkan Region Stockholm, visar på vägar till 
församlingens utveckling och växt och hur försam-
lingen kan ta nya steg för att bli en mer relevant 
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Se övrigt program på 
annan affisch eller på 
Equmeniakyrkans 
eller Bildas hemsida. 

Inbjudande församlingar: Björklinge och Skuttunge Missionsförsamlingar, 
Gredelbykyrkans församling, Knivsta, Lyckebokyrkans församling Storvreta, 
Sätunakyrkans församling, Märsta, Uppsala Baptistförsamling, Uppsala 
Missionsförsamling, Valsätrakyrkans församling Uppsala, Österledskyrkans 
församling, Gamla Uppsala. Studieförbundet Bilda. 


