
  

KRISTEN ENHET 
Årgång 57 Nr 3  sommaren 2021 

”När vi nu är omgivna av en sådan  

sky av vittnen..” (Hebr 12:1) 
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"Martyrernas blod är  

kyrkans bästa utsäde". 
Så skrev kyrkofadern Tertullianus omkring år 200. 
Och han visste vad han talade om. Han levde i för-
följelsetider och insåg också kraften i martyriets 
vittnebörd.  

Martyrer. Ja, sådana har vi ju hört talas om, men de levde väl för länge sedan? 
De fick ge sina liv bland lejonen på Colosseum. Men det är så avlägset att det 
nästan är ett slags skimmer runt ordet - Martyr. 

Så når oss nyheterna via tv och tidningar om de ofattbara grymheter som 
kristna får utstå i dag. Det vänder sig i magen på oss när vi hör om all den 
ondska som drabbar kristna på olika håll i världen. De bränns levande, barn 
styckas framför ögonen på sina föräldrar, kvinnor våldtas och männen återfinns 
i massgravar. Deras brott var att de bekände Jesus Kristus som Herre. Och det 
gör ju många av oss i Sverige i dag också. 
 

Det gör ont att läsa, men att förföljelser drabbar kristna är inget nytt. Historien 
vittnar om många som fått ge sina liv för vår gemensamma tro. Och vid flera 
tillfällen talar Jesus om denna sida av lärjungaskapet. Han talar om det hat som 
ska möta lärjungarna för att de hör ihop med honom: "Ni ska bli hatade av alla 
för mitt namns skull." (Matteus 10:22). Han försäkrar dem att såsom han har bli-
vit behandlad, så ska också hans efterföljare bli behandlade. "Det är nog för lär-
jungen att det går honom som med hans lärare." (Matteus 10:25). Och strax in-
nan sin egen martyrdöd i Rom så hälsar Paulus oss från fängelset: "Så kommer 
också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas" (2 Timoteusbre-
vet 3:12). 

Vi är inte vana vid detta. Det är plågsamt att ta del av allt hemskt som händer 
kristna just för att de är kristna. Det var länge sedan man i våra nordiska länder 
behövde mista livet för sin kristna bekännelses skull. Vi vet ju varken om eller 
när förföljelser kan komma att drabba också oss. Vi behöver inte söka sådant, 
men det kan komma tider i kyrkans liv och i den enskildes liv då lidandet för 
Jesu skull blir vår lott. 
Att stå fast i tron på Jesus Kristus som den unika vägen till frälsning och på Bi-
beln som Guds sanna Ord, innebär inte att du mister livet i Sverige av i dag, 
men inte heller att du blir dunkad i ryggen, hyllad och applåderad. Förföljelse 
kan ske i olika steg. Vanligt är att det börjar med marginalisering, hån och för-
akt – och att sådant tillåts ske. Det är inte någon artskillnad, men det finns olika 

(De fyrtio martyrerna i Sebaste)  
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KALLELSE till  ÅRSMÖTE  

för Förbundet för Kristen enhet - FKE 
Årsmötet blir både fysiskt och digitalt 

söndagen den 19/9 2021 kl. 16.00 
 

Plats: S:t Ansgar i Uppsala  
och kan följas på S:t Ansgars youtubekanal  

https://www.youtube.com/channel/UCvN0ZygXCNWgyjkLyXdJtUA 

 

Mer info kan komma på Kristen Enhets Facebooksida och hemsida 

Sedvanlig årsmötesförhandlingar 

Som inledning till årsmötet kommer vi också att få lyssna till  

ett föredrag av den ortodoxe prästen f. Mikael Fälthammar:  

”Den ortodoxa kyrkans syn på biskopen av Rom ”. 

 
Fader Mikael Fälthammar är präst i Kristi Uppståndelses  

Ortodoxa församling, Göteborg, som hör till Antiokias  
Grekisk-Ortodoxa kyrka.  

Han är uppvuxen i en svenskkyrklig prästfamilj, men kon-
verterade till den ortodoxa kyrkan och blev prästvigd där. 

 

 

grader på förföljelseskalan. 
I 2 Timoteusbrevet 1:8 uppmanas vi att..."lida för evangeliet ... med kraften från 
Gud". De första kristna räknade med att Guds kraft kunde hjälpa dem – det be-
höver vi också "stava på". Inte alltid ut ur svårigheter, men alltid i svårigheter. 
Hjälparen, den helige Ande, kommer när vi behöver hjälp – inte innan. Gud 
hjälper mig inte nu för det som ska komma senare. Men jag kan 
rusta mig nu genom att trofast be för de kristna syskon som just nu 
betalar med sina liv för vår tro. Och genom att läsa min bibel och 
stava på alla löften om Hjälparens hjälp. 

Berit Simonsson (tidigare publicerad i Världen idag 2012) 
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En av sommarens för 
hela kristenheten gläd-
jande händelser var det 
ekumeniska högtidshål-
landet av Petri och Pauli 
dag i Rom den 29 juni. 

Sedan några år tillbaka äger firandet 
rum gemensamt med påven och det 
ekumeniska patriarkatet i Konstan-
tinopel, detta år representerat av patri-
ark Bartholomaios envoyé, metropoli-
ten Emmanuel av Chalcedon. Det ge-
mensamma firandet var, sa man, ett 
tecken på den gemenskap – verklig, 
om än inte fulländad – som man redan 
äger med varandra. Metropolit Emma-
nuel gav en ut-
manande häls-
ning och uppma-
nade kristenhet-
en att mindre be-
kymra sig om 
kyrkornas över-
levnad och att 
istället med stor frimodighet ägna sig 
åt delandet av de goda nyheterna om 
och av den uppståndne Kristus. 

Påve Franciskus tog upp frågan om 
vilka lärdomar den fortfarande på-
gående pandemin borde ge kristenhet-
en. Han varnade för att låta pandemin 
ebba ut utan att den ger orsak till 
rannsakan och eftertanke. Det vore, sa 
påven, förödande att återgå till att leva 
som vi gjorde före pandemin. Påven 
anknöt till innebörden i det grekiska 
ordet ”kris” och påminde om att ordet 
äger en dimension av dom och ett skil-
jande mellan ont och gott. Påven un-
derströk den absoluta nödvändigheten 
att gå vägen mot fullständig enhet. 
Han förklarade att varje kris egentlig-

en är ett vägkors, där man kan välja att 
dra sig tillbaka till sitt eget och sin 
egen förmenta trygghet, eller att gå 
vägen mot framtiden i allt större när-
het till varandra och under Andens en-
het låta sig ledas till ett förnyat sys-
konskap.  

Påven påpekade också att ett en väx-
ande kristen enhet skulle utgöra ett 
vittnesbörd för alla de människor som 
längtar efter en djupare vänskap i den 
mänskliga familjen.  

Påvens ord om ödmjuk eftertanke och 
medvetet gestaltande av en enhetens 
väg är både inspirerande och uppford-
rande. Måtte de rinna in också i 
Svenska kyrkan, som nu lite vartefter 
skall starta upp sina gudstjänster och 
sin sakramentsförvaltning. Måtte det 
också i vårt land göras i en atmosfär 
av rannsakan och förnyelse. Tyvärr 
finns det företeelser som inte bådar 
gott. Till exempel de partipolitiska 
programmen till kyrkovalet. I dessa 
verkar det som om ingenting hänt i 
världen de senaste åren. Det är många 
som gläder sig över att ärkebiskop 
Antje Jackelén i våras tydligt marke-
rade att det är otidsenligt med poli-
tiska partier i kyrkan. Låt oss nu, om 
Gud åter tillåter oss att samlas till bön 
och gudstjänst, göra detta fria från 
kyrkopolitisk tvångströja, men med en 
brinnande vilja att Jesu ord får för-
verkligas: att de alla skall vara ett.  

Ordf Bo Brander har ordet:   Ett möte för enheten 
Påven med  

Metropoli-

ten Emma-

nuel av 

Chalcedon  

(Vatican 

edia/CNA  
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Förföljelser av 
kristna är ty-
värr inget nytt. 
I slutet av 1800-
talet nådde bru-
tala skildringar 
av förföljelser 

och mord på kristna armenier allmän-
heten. Kristna kretsar, både i Europa 
och USA reagerade och ville på olika 
sätt stödja sina lidande trossyskon. 

I Sverige grundade lärarinnan Fredda 
Hammar (1847-1927) år 1894 organi-
sationen Kvinnliga Missions Arbetare,  
KMA, med visionen att den skulle ar-
beta i samtliga nordiska länder. Orga-
nisationen växte snabbt i antalet med-
lemmar och tillfördes både en barn- 
och ungdomssektion samt spred miss-
ions- och uppbyggelselitteratur samt 
så småningom en egen tidskrift, ”När 
och Fjärran” som började utkomma 
1904. Organisationen var ekumenisk 
och hade kvinnor från samhällets 
översta skikt i ledningen, i Sverige var 
kungahuset företrätt genom prinses-
san Ebba Bernadotte och hennes två 
döttrar. KMA stöttade missionen, dels 
det missionsarbete som redan existe-
rade, men skickade även ut egna arbe-
tare till missionsfälten. De första sän-
des ut 1896 till Kina och Indien. 

De upprörande händelserna i Arme-
nien gick inte KMA förbi.  Man följde 
utvecklingen i ”blodets och tårarnas 
land”. År 1898 beslöt sig svenska KMA 
för att verka bland föräldralösa barn 
där. Man började också be för och 
söka efter någon som kände en kal-
lelse att bege sig dit. Den som kom att 

hörsamma kallelsen och bli mest känd 
för sin insats var Alma Johansson 
(1881-1974), född i S:t Görans försam-
ling i Stockholm, som 1902 blev 
KMA:s första missionär i Armenien. 
Nu inleddes ett stort, och tyvärr i 
många stycken bortglömt jättearbete 
för Armeniens kristna med tonvikt på 
kvinnor och barn. Väl på plats kom 
hon att verka vid ett tyskt barnhem 
för föräldralösa armenier, samt tjäna 
som barnmorska och sjuksköterska. I 
samarbete med en missionärskollega 
drevs även en poliklinik för vuxna pa-
tienter.  

Parallellt med missionärernas närvaro 
blir den politiska situationen allt oroli-
gare. Förföljelser, trakasserier och rena 
massakrer på armenier äger rum. År 
1914 bryter första världskriget ut. Det 
Ottomanska riket är först neutralt men 
väljer redan hösten 1914 att inträda i 
kriget på Tysklands och Österrike-
Ungerns sida. Med kriget följer nöd, 
ren svält och kraftigt höjda matpriser, 
men ännu värre saker ska komma! År 
1915 släppte den Ottomanska regimen 
lös en förföljelse mot de kristna arme-

Alma Johansson – ett trons vittne - 

armeniernas bortglömda hjältinna 
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nierna som var än värre än de pogro-
mer och massakrer som hittills ägt rum. 
Tidigare mördades männen medan 
kvinnor, barn och åldringar ofta skona-
des. Nu handlade det om ett folkmord! 
De kristna armenierna skulle nu utrotas 
från jordens yta! 

Alma Johansson 
blev ögonvittne 
till våldet och 
övergreppen.   

Lynchningar, av-
rättningar, våld-
täkter, tortyr och 
d e p o r t a t i o n e r 
blev vardag. Först 
ledarskiktet, se-
dan männen och 
sist kvinnorna och 

barnen. Många deporterades, särskilt 
från de två sistnämnda kategorierna, 
och tvingades iväg på långa dödsmar-
scher där man räknar med att inte fler 
än 15% överlevde. Särskilt kvinnor och 
barn drabbades av slaveri och tvångs-
äktenskap som ofta medförde tvångs-
konversion till Islam. Den egendom 
som tillhörde offren för folkmordet 
konfiskerades och/eller plundrades.  
Kyrkor, kloster och armeniska kultur-
monument utsattes för systematiska 
förstörelse. Alma Johansson kallade det 
för  ” en från högsta ort ledd nedslakt-
ning”, alltså inte något någon nyckfullt 
igångsatt pogrom, utan en från högsta 
ort planerad och av myndigheterna 
medvetet planerad förintelse.  

Skildringarna är hårresande att läsa. 
Det talas om en skoningslös klappjakt 
på människor där missionärerna makt-
lösa tvingades åse hur deras skydds-
lingar fördes till slaktbänken. Alma Jo-

hanssons barnhemsbarn mördades ge-
nom att brännas inne levande medan 
den lokala polisen roade sig med att 
skjuta prick på de barn som försökte ta 
sig ut ur det brinnande huset. Hon skri-
ver: ”Aldrig kan jag glömma den synen. 
Och ingenting kunde man göra för dem!” 

 Hon var dock noga med att dokumen-
tera sina upplevelser och skrev på tyska 
ned vad hon såg och upplevde och an-
vände bibelcitat för att kringgå censu-
ren och beskriva det skedda. Hon och 
de övriga missionärerna bidrog till att 
sprida kunskap om folkmordet både i 
Sverige och internationellt genom att 
sprida vittnesmålen till tyska och ame-
rikanska diplomater. Alma Johansson 
kom sedermera att publicera sina upp-
levelser i skriften ”Ett folk i landsflykt”. 
Nedbruten av sina upplevelser åter-
vände hon till Sverige, men återvände 
efter några år till Konstantinopel för att 
verka bland den armeniska flykting-
spillran där. När detta inte längre gick 
fortsatte verksamheten med Thessalo-
niki som bas i ytterligare 20 år. Alma 
Johansson gick ur tiden 1974, bosatt i 
sin gamla födelseförsamling i Stock-
holm.  

I dag är hennes, och de övriga, mesta-
dels kvinnliga missionärernas arbete 

Armenian flyktingar vid Novorossiysk, 1920  
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bortglömt i vårt 
land. I Arme-
nien är det inte 
så. I dess hu-
vudstad Jere-
van finns ett 
stort monument 
som hedrar off-
ren för folkmor-
det 1915 och de-
ras hjälpare, 
och där finns en 

m i n n e s p l a t t a 
med Alma Johanssons namn. År 2015 
gjordes en dokumentärfilm om folk-
mordet, ”Map of Salvation”, med materi-
al där Alma Johansson och andra miss-
ionärer vittnade om sina upplevelser. 
Det ska tilläggas att Turkiska staten har 

kriminaliserat alla ansatser att skildra 
folkmordet 2015. Man menar helt enkelt 
att det aldrig ägt rum!  

Sedan 2005 högtidlighåller svensk-
armenierna årligen minnet av folkmor-
det och missionärernas insatser genom 
att besöka Alma Johanssons grav och 
hålla minnesstund och hedra hennes 
insatser för Armeniens kristna. En in-
sats där tron levdes ut i handling och 
som förtjänar att ihågkommas även i 
vår tid!  

 

Text: Pierre Hernvall 

     Staty i Jerevan 

Seger giv, du segerrike. 
Konung till din kamp oss vig. 
Ingen man i provet svike, 
när du för ditt rikes krig.  
Lys och led vår trängda skara. 
Hör till dig i bön vi fly: 
Låt oss snart ur natt och fara 
se din frihets morgon fly.  
 

Bryt, o Herre, bräck och krossa 
mörkrets hela våld och makt. 
Dödens bojor du kan lossa, 
som har liv till seger bragt. 
Res oss upp ur stoftet, gör oss 
lika dig till håg och sinn, 
och som nya mänskor för oss 
i ditt frihetsrike in.  

Ack, vår kraft är ganska ringa. 
Giv oss, Herre, dag för dag 
mod att ej med världen tinga, 
giv ett bergfast sinnelag. 
Bort med klenmod vid din tuktan, 
bort med själviskhetens ro! 
Ingen tvivlan, ingen fruktan 
må i våra hjärtan bo.    
 

Kärlek, som dig gav i döden, 
låt oss renas i ditt namn 
och, förklarade, ur nöden 
tag oss sist i salig hamn. 
Du är trofast. Ja, den skara, 
som på dina vägar går, 
såsom drömmande skall vara, 
när din frihets timme slå  

Sv.ps 568 

På Facebook kan man följa Nuri Seyhan Kino som i sin journalistik lyfter den armeniska situation-

en och kampen för att få folkmordet erkänt av regeringar och världssamfund. Han skriver också om 

Libanons svårigheter, inte minst de kristnas utsatta situation. Han har startat en aktiv hjälporgani-

sation ”A demand for action” som också har en facebooksida. 

https://www.facebook.com/nuri.kino?__cft__%5b0%5d=AZXMqzD3gjZAhqje2Xpsy6mnNf_J-_j_rr_6kvDUwMuokuF0bAFvoLF-ZYy9iNXHvHldgtOHJVSaKiK3Sdo8CKuKfAdmBue0bwxzLGMLQaElB0krcz4KhTkZyjKyzJuif_o&__tn__=-UC%2CP-R
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1941 kom den 22-åriga 
Gunnel Vallquist till Upp-
sala. Hon hade i två år till-
hört den katolska kyrkan 
och under sina studier bott 
i ett konvent med domini-
kansystrar. I Uppsala kom 
hon under de följande fem 
åren att studera bland an-
nat romanska språk, men 
samtidigt inom ramen för 
den katolska församlingen 
studera teologi på en rätt 
avancerad nivå.  

Åttio år senare kommer Uppsalaförfat-
taren Alva Dahl med en djuplodande 
biografi om Gunnel Vallquist. Alva 
Dahl är inte okänd. Hon har skrivit en 
doktorsavhandling om skiljetecken 
och har uppmärksammats som över-
sättare av skönlitteratur framför allt 
från det engelska språkområdet. När 
hon för ett par år sedan gav ut den 
personliga lilla prosalyriska skriften 
Längtans flöde skrev en recensent: 
”Alva Dahl är en av våra främsta le-
vande mystiker, vi visste bara inte om 
det. Hon har fört en undanskymd till-
varo i litteratur-Sverige, tillgänglig 
bara för dem som visste precis var de 
skulle leta.” Och nu har hon utkommit 
med en biografi om Gunnel Vallquist 
som redan uppmärksammats med 

lovordande recensioner i 
de stora dagstidningarna. 
Slå rot i förvandlingen. Gun-
nel Vallquists liv och livshåll-
ning är bokens titel. 

Det är en tacknämlig gär-
ning som Alva Dahl har 
gjort. Hon har lyft fram 
Gunnel Vallquists kristna 
liv och författarskap med 
den inlevelse, som bara den 
kan ha, som i sitt eget liv, 
självständigt och obero-
ende, vandrar likartade 

vägar och söker i samma källor.  

Själv hade jag förmånen att känna 
Gunnel Vallquist väl under de sista 
åren av hennes levnad. Alva Dahl är 
sedan ett drygt decennium en mycket 
nära vän. När jag nu läser Alvas bok är 
det min mening att hon tecknar en bild 
av Gunnel som är så riktig som det är 
möjligt att göra, även om de personlig-
en inte hann träffas.  

Alva och jag träffas i hennes skrivarlya 
belägen intill den Gode Herdens ka-
pell på Ulleråker i Uppsala för ett sam-
tal om Gunnel Vallquist. Jag tror mig 
redan inför mötet med Alva ana eller 
rent av förstå varför Gunnel är en så 
viktig gestalt för Alva att fördjupa sig 
i. Men vi tar det lite mer kronologiskt.  

 

Gunnel Vallquist 
och Alva Dahl— 

ett levande möte 
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1946 lämnar Gunnel Uppsala för Paris. 
I lärosalarna för teologiska föreläsning-
ar ägde kvinnor inte tillträde. Det hind-
rar inte Gunnel från att sitta längts bak 
när de stora teologiska giganterna före-
läste. Bland dem finns Jean Danielou, 
senare kardinal och medlem av den 
franska akademin. Med Danielou ut-
vecklades kontakten så, att han kunde 
inbjudas till Sigtunastiftelsen och Olof 
Hartman, med vilken Gunnel under 
många år hade en kreativ kontakt.  

Gunnel kommer att röra sig mellan det 
europeiska och det svenska, mellan det 
katolska och det ekumeniska. Hon reser 
i Europa med Sven Stolpe, hon är cice-
ron för Barbro Alving in i den katolska 
kyrkan. Hon är och förblir katolik, även 
om hon i artiklar inte tvekar om att 
framföra kritik. Hon följer på nära hålla 
Andra Vatikankonciliet och rapporterar 
om det i tidningar och böcker. Samti-
digt verkar hon på Katharinastiftelsen 
och är under senare år aktiv i de vinter-
möten som Bjärka Säby och tidskriften 
Pilgrim ordnar. I sådana sammanhang 
går hon går rakryggad och i opposition 
med den katolska kyrkan som en av de 
första fram och tar emot sakramentet i 
ekumeniska gudstjänster. För katolska 
kyrkan är ett gemensamt nattvardsbord 
ett ekumeniskt mål, för Gunnel, som är 
brinnande för enheten, är det ett medel.  

Jag känner igen Alvas kristna livshåll-
ning i vårt samtal 
om Gunnel Vall-
quist. Alva är 
svenskkyrklig, men 
viktigare än det är 
hemmahörigheten i 
Kristi kyrka. Kon-
kret är Alva med-
lem i Franciskus 

Tredje orden och uttrycker sin upp-
skattning över ordens gränsöverskri-
dande gemenskap. Liksom Gunnel är 
hon en redan erkänd översättare fram-
för allt från det norska och det engelska 
språket. Några av hennes översättning-
ar har uppmärksammats med hela 
mittuppslag i dagspressen.  

Gunnel Vallquist fick 1950 frågan om 
att ta sig an Marcel Prousts väldiga 
verk som i svensk översättning kom att 
få titeln På spaning efter den tid som flytt. 
Det tog drygt 
trettio år innan 
detta i alla avse-
enden monu-
mentala verk var 
till ända och 
Gunnel både fick 
professors titel 
och invaldes i 
Svenska akademin.  

Gunnel hade en djup förankring i evan-
gelierna. Hon levde i en spiritualitet 
som hade sin hjärtpunkt i mässan. Hen-
nes djupa kontemplativa deltagande i 
mässan men också i tidebönerna var för 
den som delade gudstjänsten påtaglig. 
Och för Alva har författaren, litteratur-
förmedlaren och ekumenen Gunnel va-
rit viktig under deras gemensamma re-
sas gång. Gunnel har varit Alva till 
hjälp att formulera sig omkring sådant 
som Alva vill förstå, rörande teman 
som varit viktiga för dem båda.  

Till slut frågar jag Alva vad som ligger 
framför henne, nu när det stora verket 
om Gunnel Vallquist är färdigt. Närm-
ast väntar ytterligare en bok av den 
nordnorske katolske biskopen Erik Var-
den på att översättas. Den norska titeln 
är Påsketro i pesttid och boken handlar 
om trons glädje också i tider av pande-
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mier. Därtill har Alva fått plats i den 
kommitté, som skall göra en ny över-
sättning av Nya testamentet. Se där: 
Gunnel Vallquist var för sin del verk-
sam som medlem i den bibelkommis-
sion som Alva Myrdal tillsatte och som 
resulterade i Bibel 2000. Gunnel var 
med i arbetet från dess början, som re-
presentant för den katolska kyrkan. 
Men hon lämnade bibelkommissionen 
när NT 81 kom—hon kunde inte stå 
bakom slutprodukten. Kommissionens 

önskan om en bred översättning som 
skulle fungera i alla sammanhang ledde 
till att resultatet blev olämpligt för 
kyrkligt bruk, menade Gunnel. Alva 
har för sitt deltagande i det nu påbör-
jade översättningsarbetet samma öns-
kan som Gunnel om att bibeltexten ska 
fungera väl i gudstjänsten, och hoppas 
att en ny översättning ska förnya det 
svenska intresset för Bibeln och för-
djupa förståelsen av den.  

 Text: Bo Brander 

Gunnel Vallquists slutord i  

”Dagbok från Rom” 
 

Guds barns heliga frihet. Ja, konciliet 

borde vara ett förlösande bevis på att 

det i Kristi kyrka kan och får existera 

olika meningar och olika riktlinjer 

inom den gemensamma ram som ut-

stakats av dogmerna—att detta inte är 

någon hemlig skam man måste tiga 

med eller släta över, utan det bästa be-

viset på att kyrkan är en levande org-

anism. 

Vad vi med våra ögon fått se under 

den gångna sessionen är den mångom-

skrivna och mångomstridda traditionen 

i tillblivelse och i arbete. Traditionen i 

kyrkan, den som blir norm i kyrkans 

lära och disciplin, kommer inte till ge-

nom att Gud dikterar uppenbarelser 

för kontemplativt lyssnande kyrko-

män. Den kommer till tvärsigenom 

mänskliga åsiktsbrytningar och me-

ningsmotsättningar, tvärsigenom het 

debatt och häftig troskamp. Försst när 

den bakgrunden är klar, får den ka-

tolska consensus, enheten i tron, sina 

verkliga dimensioner. Det är därfö, vå-

gar man påstå, en direkt uppbygglig 

insats historikerna gör när de redovisar 

de motsättningar som ligger före beslu-

ten i kyrkans historia. Och i denna in-

sats har också, på ett blygsammare och 

vardagligare plan, journalisterna sin 

andel—de som på sitt sätt hederligen 

söker skriva några blad av nuets kyr-

kohistoria. 

Du har väl inte glömt medlemsavgiften?  

En del har gjort det!  Men en del har inte gjort det…. 

 För året 2021 är årspengen 200:-  (student 150:-). 

  Den sätts in på plusgiro 67 91 82-6,  Förbundet för Kristen Enhet.   
 

Glöm inte att skriva avsändarens namn och adress!! 
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  Inbjudan till 

Digital kyrkodag 22 november 2021 

”Mötet mellan slutet och början” 

11.00 Välkommande av FKE:s ordf. Bo Brander 

11.10 Journalisten Kerstin Elworth:   
      Kristus Konungens dag— 1:a adventsfasta 

11.30 Samtal 

11.45 Sext—för Kyrkans enhet 

12. Teol. Doktor Folke T Olofsson :        
      Domssöndagen—1 adventsglädje 

Avslutande av Bo Brander 

Tiderna är ungefärliga. 

Alla är välkomna att delta via Zoom. 

Aktuell länk finns i god tid på Kristen Enhets Facebooksida  
och hemsida (kristenenhet.nu)  
Vi börjar släppa in i mötet från en kvart innan starttid. 

Hjärtligt välkomna 
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Returadress:  

Per Englund 

Ekevägen 6A  

70237 ÖREBRO 

FKE:s styrelse: 
 

Ordförande: 
Bo Brander (Svk) 
Tfn 070-648 37 33 
bo.brander@gmail.com 

Vice ordförande: 
Pierre Hernvall (Svk)  
Tfn 070-333 17 42 
kerubicon@hotmail.com 

Sekreterare: 
Nausikaa Haupt (Kk) 
Tfn 0733-79 55 96 
nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se 
 

 

 

Övriga ledamöter:  
Bo Zetterlund (Svk) 
Tfn 070-330 79 87 
bo.g.zetterlund@telia.com 

Leif W. Östborg (Svk) 
Tfn 070-6476636 
leif.waldemar.ostborg@gmail.com  

Daniel Wihlborg (Svk) 
073-906 95 39 

daniel.wihlborg@svenskakyrkan.se 

Kassa, adressregister: 
Per Englund (Kk) 
070-569 12 40 
per.englund@kristenenhet.nu 

Redaktör för Kristen enhet:  Leif W. Östborg, leif.waldemar.ostborg@gmail.com 
Förslag till artiklar och innehåll (liksom klagomål) kan ske till redaktören! 

Ansvarig utgivare: Bo Brander 

Ett gott tillfälle:  

Retreat 21-24/10  

på S:t Davidsgården, Rättvik: 
 

ATT VANDRA FÖRSONINGENS  
OCH INTE BARA FÖRHANDLINGENS VÄG  

TILL ENHET 
 

I samarbete FKE och S:t Davidsgården 
Ledare fö r retreaten a r FKEs ördfö rande BO BRANDER (Svenska kyrkan)  

öch Bergets fö resta ndare PEDER BERGQVIST (Katölska kyrkan).  
 

Anma lan  0248-797170 eller info@berget,se  

mailto:bo.brander@gmail.com
mailto:pierre.hernwall@svenskakyrkan.se
mailto:nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se
mailto:bo.g.zetterlund@telia.com
mailto:daniel.wihlborg@hotmail.com
mailto:p.englund@swipnet.se
http://www.berget.se/?/program/visa/retreat_-_att_vandra_frsoningens_och_inte_bara_frhandlingens_vg_till_enhet
http://www.berget.se/?/program/visa/retreat_-_att_vandra_frsoningens_och_inte_bara_frhandlingens_vg_till_enhet
http://www.berget.se/?/program/visa/retreat_-_att_vandra_frsoningens_och_inte_bara_frhandlingens_vg_till_enhet

