
MEDVERKANDE
Tomas Sjödin 
pastor och författare bl.a. 
till boken Den som hittar 
sin plats tar ingen annans

Gita Andersson 
präst och författare till den 
nyutkomna boken Bättre 
än vi trodde

Jonas Eek 
präst och opinionschef 
på Kyrkans Tidning

Dessutom medverkar anställda och ideella 
medarbetare i Sotenäs pastorat. 

Arr: Svenska kyrkan i Sotenäs pastorat, MJ Bok & Media i samarbete med 
Libris förlag samt Sensus och Västra Götalandsregionen

PÅ RUTINENS
BRANT

Tisdag 9 maj kl 14.00-20.30 
Hunnebostrands kyrka 

En inspirationsdag om sökandet efterEn inspirationsdag om sökandet efter
nya former att vara kyrka i vår tid nya former att vara kyrka i vår tid 

Medverkande:Medverkande:  
Tomas Sjödin, Gita Andersson & Jonas EekTomas Sjödin, Gita Andersson & Jonas Eek



Någon har sagt att den döende 
församlingens sju sista ord är: 

”Så här har vi aldrig gjort förut”. 
Är det många församlingar som 
befinner sig på rutinens brant, 
eller är det vanligare att man går 
på knäna i all sin ansträngning 
att vara ”rätt och inne”? Finns det 
möjligen en väg mellan dessa 
diken? 
Är vi beredda att sänka våra 
trösklar och möta den växande 
kyrklösa tron med öppenhet, 
värme och respekt?
Vågar vi tala tydligt – men också 
på nya sätt – om Jesus Kristus 
som världen hopp? Och är den 
lokala församlingen bärare av det 
hoppet? 

Välkommen till en spännande 
fortbildningsdag som 
vänder sig till anställda, 
förtroendevalda, ideella 
medarbetare och alla 
intresserade.

PROGRAM
13:30-14:00 Välkommen och registrering

14:00   KRISTNA GÅR INTE TILL KYRKAN – DE ÄR KYRKAN!  
  – Jonas Eek
  En samtidsspaning: Vart är kyrkan på väg? Behövs det en ny  
  reformation? För visst är det så att en kyrka som präglas av  
  frimodighet, fullgör sin uppgift betydligt bättre än en kyrka som  
  kännetecknas av motsatsen.    

14:30  BÄTTRE ÄN VI TRODDE  
  – Gita Andersson
  Både tron och kyrkan var bättre än Gita trodde. Här berättar  
  hon om sin livsresa som andlig sökare inom New Age-rörelsen,  
  men framför allt om Kummelby kyrkas resa – som förvandlade  
  kyrkan till en plats dit människor drogs och kände sig hemma. 

15:40  Fika med samtal i församlingshemmet 

16:30  DEN SOM HITTAR SIN PLATS TAR INGEN ANNANS  
  – Tomas Sjödin
  Hur ska vi hitta ideella medarbetare till vår verksamhet? En  
  klassisk fråga. Tänk om frågan är fel ställd och istället borde  
  vara: Hur hittar var och en sin plats i församlingen? Tomas delar  
  med sig av berättelsen om vad som hände när man vände på  
  perspektivet i Smyrnakyrkan i Göteborg.

17:40  Kvällsmat med mer samtal i församlingshemmet

18:30  PÅ RUTINENS BRANT  
  – Gita Andersson, Tomas Sjödin & Jonas Eek
  Ett panelsamtal om sökandet efter nya former att vara kyrka  
  i vår tid. 

19:30  MED EN OCH SAMMA ANDE
  Kvällsmässa ledd av Fredrik Sigurdsson & Mats Björving

Anmäl dig senast 
tisdag 2 maj 
sotenas.pastorat@svenskakyrkan.se 
Ange namn och adress och eventuella 
allergier. 

Kurskostnad (inkl fika/kvällsmat)
200:-/person
Avgiften betalas vid registreringen 
via swish eller fakturas pastorat/
församlingar

Information
Mats Johansson  0709-429836
Fredrik Sigurdsson  0724-551046
Magnus Wångblad  0706-170191

För att läsa mer om de medverkande, 
skanna koden eller gå in på vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/sotenas-pastorat


