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Kristna ungdomsförbund  
arrangerar konferens ihop

I våras arrangerades barnle-
darkonferensen Jesus till bar-
nen av ett tiotal organisatio-
ner, från Livets Ord och Oasrö-
relsen till Equmenia. Helgen 
innan advent följer man upp 
med Kallad, en konferens 
för anställda och ideella ung-
domsledare. Den här gången 
bjuder sex av organisatio-
nerna in — Equmenia, Pingst 
Ung, Salt, Svenska Alliansmis-
sionens ungdom, Frälsnings-
armén och Evangeliska frikyr-
kan — med Sionförsamlingen i 
Linköping som värd. 

— Det är nytt och fantastiskt 
att vi kan göra det här till-
sammans. Vi har aldrig kun-
nat ena oss om något sådant 
tidigare, men vi ser att vi har 
många gemensamma behov, 
säger Joakim Lundqvist, ord-
förande i Equmenia.

— Jag hoppas det här ger fler 
föreningar med intresserade 
ledare, som har lite bättre 
grepp på hur man är en ton-
årsgrupp.

JOAKIM LUNDQVIST sitter i pla-
neringsgruppen för Kallad, 
och säger att de diskuterat 
fram innehållet. Det blir tre 
spår, om mission, lärjunga-
skap och resurser i Guds rike, 
och viktigast har varit att få 
fram en bra helhet, säger han.

— Och att det är just dessa 

rörelser vi samarbetar med 
beror på att det är dem vi bru-
kar möta, och vi är ganska lika 
i uppbyggnad. Det betyder 
inte att vi står bakom alla de 
andras uttalanden. 

OLOF EDSINGER representerar 
Salt, EFS ungdomsorganisa-
tion, i planeringsgruppen. 
Han säger att man inte kunnat 
göra en sådan här konferens 
för tio år sedan.

— Men vi har närmat oss var-
andra. Det har varit anmärk-
ningsvärt enkelt att komma 
överens om innehållet denna 
gång. Jag tror inte någon har 
känt att man behövt kompro-
missa. 

I programmet finns bland 
annat huvudmöten med 
Carin Dernulf från Equme-
nia och Andreas Nielsen från 
Hillsong.Deltagarna kan välja 
bland 22 olika seminarier. 

Ett med rubriken Bön och 
andlig kamp hålls av Olof 
Edsinger själv. Ämnet blir bö-
nens plats i arbete med läger 
och konferenser, säger han.

— Ibland behöver vi konkret 
använda de andliga vapen 
som Bibeln talar om.

På sin blogg har Olof 
Edsinger beskrivit hur man 
binder eller strider mot ande-
makter. Den typen av praktisk 
undervisning kommer också 
att få plats i hans seminarium.

Det är ju inte självklart för 
alla kristna, har ni diskuterat 
det i planeringsgruppen?

— Det har vi inte behövt. De 
som väljer seminariet känner 
väl ett behov av att lära sig mer 
om detta. Man har snarare 
uppskattat att jag tar i delar 
som inte andra tar i.

Olof Edsinger är aktiv opi-

nionsbildare i kyrkliga och 
politiska frågor. Det gäller i 
än högre grad Mats Selander, 
som under Kallad-konferen-
sen ska tala om det intellektu-
ella försvaret för den kristna 
tron. Han medverkar som lä-
rare på Credoakademin, men 
är också dels ordförande i 
Människorätt för ofödda, som 
i det närmaste vill totaltför-
bjuda aborter, och dels språk-
rör för Kristna Värdepartiet. 

På deras politiska program 
står hårdare straff, abortför-
bud, och avskaffande av såväl 
lagen mot aga som äktenskap, 
eller partnerskap, för homo-
sexuella. Kristna värdepar-
tiet söker röster i framför allt 
kristna kretsar.

Olof Edsinger ser inga pro-
blem med Mats Selanders 
medverkan. Någon annan 
partiledare skulle knappast 
bjudas in, säger han, men Se-
lander kommer  som lärare.

Equmenias Joakim Lund-
qvist kommenterar först 
Edsingers undervisning om 
andlig strid:

— Vi behöver vidga vad vi 
talar om, vi har nog låst oss 
och inte vågat prata om det 
här. Sedan kommer vi kanske 
fram till att vi inte alls håller 
med.

Vad tänker du om att parti- 
språkröret Mats Selander är 
med?

— Jag förväntar mig att de 
som är där kan skilja på sina 
roller. Han är duktig på sitt 
ämne.

Men Mats Selander kommer 
ju som lärare från Credoaka-
demin, och opinionsbildar i 
sin roll där också?

— Jag kan bara säga att vi har 
delat upp ansvar för semina-
rier mellan oss, och vi får lita 
på varann. Jag har valt att ta 
dit till exempel Hanna Möllås 
som föreläsare om sexuali-
tet. Det är inte säkert att alla 
tycker att det är bra, men det 
blir mitt bidrag till den ekume-
niska helheten.

Den ekumeniska ung-
domsledarkonferen-
sen Kallad, som hålls i 
november, visar på ett 
närmande mellan några 
kyrkor. I innehållet finns 
kontroversiella inslag, 
bland annat medverkar 
ett språkrör för konser-
vativa Kristna Värdepar-
tiet.
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Planerar ni att besöka städer, platser 
och kyrkor med anknytning till Luther 
och reformationen 2016 eller 2017? 

Välkommen att kontakta oss 
för reseförslag!

Lutherland Thüringen
Buss t/r inkl. 1 övern. i Rostock, 4 övern. 
i Erfurt, 1 övern. i Lübeck, 5 middagar, 
1 lunch, 6 frukostar samt entréer och 

rundvandringar enl. program.

17/7 2016, 7 dgr ............8.740:-

Krhmn-Karlstad-Grums-Åmål-Gbg-Skåne
Anslutningsbuss från Sunne till Grums

BEHÖVER DU 
NÅGON ATT 
TALA MED?

Samtal kan ibland vara som 
att öppna ett fönster 

- ny luft drar in i rummet och 
utsikten blir en annan.  

Kris/stödsamtal, terapi, parsamtal, 
handledning, personalvård

Dialogen.nu 
Riddarholmen,  

T-bana, Centralen/Gamla Stan
073-960 37 64, 070-432 52 57 

Bilförsäljningen 
slår rekord 
SVERIGE I oktober re-
gistrerades 31 563 nya 
personbilar, en ökning 
med 11,7 procent jämfört 
med i fjol och det högsta 
antalet hittills under en 
oktobermånad, enligt 
branschorganisationen 
Bil Sweden.

”Köpstarka hushåll, 
låga räntor, en stabil ar-
betsmarknad och ökad 
privatleasing är några 
förklaringar till den po-
sitiva utvecklingen på 
bilmarknaden”, skriver 
Bil Swedens vd Bertil 
Moldén i ett pressmedde-
lande.

Organisationen räknar 
med att även helåret blir 
det bästa hittills för bil-
handeln, med 345 000 
nyregistrerade bilar.

Även för skandaldrab-
bade Volkswagen fortsät-
ter försäljningen att öka. 
Totalt för VW-koncernen 
ökade nyregistreringarna 
med 9,1 procent i okto-
ber. /TT

Mänskliga rättighetsdagar hålls i Göteborg
RASISMEN OCH den struk-
turella diskrimineringen i 
Sverige, och världen. Se där 
temat för Mänskliga Rättig-
hetsdagarna i Göteborg den 
8—10 november. 

Ur programmet: Har Sveri-
ges romer fått upprättelse? Så 
möter vi rasism i skolan, Anti-
ziganismen då och nu, Vågar 
vi vägra hata?, Kultur botar 

fanatism!, Det civila samhället 
hotas — vad kan vi göra?

Sammanlagt hålls omkring 
180 olika seminarier. Allt från 
Sveriges antiziganistiska his-
toria till minnet av Kristallnat-
ten och utsatta EU-medborga-
res vårdsituation.

På utställartorget finns ett 
70-tal organisationer som ar-
betar med mänskliga rättighe-

ter i praktiken. Konferencier 
för det hela är Nabila Abdul 
Fattah, ett val som bland annat 
kritiserats av journalisten Erik 
Helmersson i DN, eftersom 
hon uttryckt sig antisemitiskt.

Detta har hon bett om ursäkt 
för. ”Vi kan alla göra misstag” 
har arrangörerna meddelat och 
hållit fast vid sitt val.

Konferensen äger rum 

årligen och är ett icke-vinst-
drivande samarbetsprojekt 
mellan bland andra Diakonia, 
Forum Syd, Föreningen Ord-
front, Ibn Rushd Studieför-
bund, Sensus studieförbund, 
Svenska kyrkan och Sveriges 
kvinnolobby.
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