GÖRA SKILLNAD
7–8 SEPTEMBER 2019

Välkommen!
Under två dagar samlas vi för första gången under nya namnet Act Svenska kyrkan! Vi som är
intresserade och engagerade för en rättvis värld. Vi som tror på alla människors lika värde och
vill vara med och göra skillnad!
Vi samlas för att dela erfarenheter, historia, lära oss mer och inspireras. Dagarna bjuder på före
läsningar och panelsamtal med Act Svenska kyrkans olika aktörer och spännande möten med
andra engagerade både inom Sverige och från våra samarbetspartner ute i världen.

LÖRDAG 7 SEPTEMBER
Stora salen

Sal B

Sal C

Rum K1

Rum K2

K3

K4

15.45 Så här gör vi kampanj i Norge

Så mycket bättre
(fast utan musik)

Jämställdhet och
maskulinitet

Gender violence
in the Bible?

Värva fler
månadsgivare i
din församling

Act Svenska kyrkan
som påverkansaktör

Kvinnor i bibeln
och aktivism!

16.45 Fördjupat samtal om makt och ansvar

Så mycket bättre
(fast utan musik)

Kom med och sjung
gospel!

Gender violence
in the Bible?

Värva fler
månadsgivare i
din församling

Act Svenska kyrkan
som påverkansaktör

Kvinnor i bibeln
och aktivism!

Sal B

Sal C

Rum K1

Rum K2

K3

K4

Fördjupat samtal
om det humanitära
arbetet

Jämställdhet och
maskulinitet

Gender violence
in the Bible?

Värva fler
månadsgivare i din
församling

Act Svenska kyrkan
som påverkansaktör

Kvinnor i bibeln
och aktivism!

12.30 Välkomna! Inledning Göra skillnad 2019
14.00 Makt kräver ansvar
15.00 Fika och montertid

17.35 Mingel i montrar
18.30 Positiv förändring – hjärtligt välkommen till en härlig festkväll!

SÖNDAG 8 SEPTEMBER
Stora salen
9.00 Från lokalt till globalt i det
humanitära arbetet
10.30 Fika och montertid
11.00 Så här gör vi kampanj i Norge

12.00 Gudstjänst

INLEDNING

Så här gör vi kampanj i Norge

Göra skillnad 2019

Vår systerorganisation i Norge, Kirkens
Nödhjelp, samlade i årets Fasteaksjon in
32 miljoner norska kronor under bara tre
kampanjdagar.

Act Svenska kyrkan – här är vi och dit
ska vi! Vilken skillnad gör vi? Vad är vår
styrka i att vara kyrka? Åsa Ingårda och
Emil Olsenmyr hälsar oss alla välkomna till
Göra skillnad 2019 och guidar oss genom
invigningen. Vi inleder med en andakt.
medverkande: Ärkebiskop Antje Jackelén
och Erik Lysén chef för Act Svenska kyrkan.

SEMINARIUM
Makt kräver ansvar
Vi ser motståndet öka mot arbetet för
jämställdhet, i Sverige och i världen, inte
minst i nationalismens och religionens
namn. Kyrkor och andra religiösa aktörers
inflytande i världen är stort. Det gäller
särskilt normer som styr nära relationer
och det utrymme människor har att på
verka samhället och sina egna liv.
Vi samtalar om vad det innebär att stå
upp för alla människors rättigheter och
utrymme – oavsett kön.
Seminariet hålls på engelska men text
tolkas till svenska.
medverkande: Ärkebiskop Antje Jackelén,
Ms Achsa Charles Gabagambi; youth coordinator at the Evangelical Lutheran
Church in Tanzania, Ms Ranjita Christie
Borgoary; WICAS Secretary United
Evangelical Lutheran Churches in India,
Larry Jose Madrigal Rajoto; Fundacion
Centro Bartolome de Las Casas – San
Salvador. Moderator: Erik Lysén.

Sedan 1985 har frivilliga krafter skramlat
bössa och knackat dörr. I år deltog 40 000
frivilliga varav många är konfirmander.
Här får du veta mer om hur man i Norge
engagerar frivilliga i församlingen och
skapar givarvilja hos allmänheten. Vad kan
Act Svenska kyrkan lära av detta?
medverkande: Helena Frankson och
Maria Åslund från Act Svenska kyrkan,
Ragnhild Toyomasu och Line Vettestad,
Kirkens Nödhjelp.

Så mycket bättre
(fast utan musik)
Möt Act Svenska kyrkans utsända i ett
samtal om arbetet för en mer jämställd
värld. Hör några berättelser från vårt ge
mensamma arbete för genusrättvisa med
partners i Latinamerika, Asien, Afrika och
Mellanöstern. Hur gör Act Svenska kyrkan
skillnad i människors vardag?
medverkande: Johan Hasselgren, Maria
Bard, Inés Bustamante, Jason Vogt,
Johanna Svanelid, alla från Act Svenska
kyrkan.

Jämställdhet och maskulinitet
Ett jämställdhetsarbete som utmanar
begränsande och skadliga normer för
maskulinitet kan ge stora vinster för både
kvinnor och män och för samhället som
helhet. Fundacion Centro Bartolome de
Las Casas (CBC) från El Salvador har tagit
fram metoder, filmer och skrifter som kan
hjälpa att stärka jämställdhetsarbetets

inriktning mot män, pojkar och normer för
maskulinitet.
Kom och var med i en workshop där vi
utmanar den normativa maskuliniteten.
Workshopen hålls på spanska men tolkning
till svenska erbjuds.
medverkande: Larry Jose Madrigal Rajoto
och Walberto Tejeda; Fundacion Centro
Bartolome de Las Casas – San Salvador
och Charlotte Bergendal från Act Svenska
kyrkan.

Gender violence in the Bible?
We invite you to read the Bible through
the glasses of Sexual and reproductive
health and rights. What does the Bible
have to teach us about it? Welcome to
a workshop of common reflection and
mutual learning.
The workshop will be held in English but
you can participate in Swedish if you
prefer.
medverkande: Johannes Mokgethi
-Heath, Adriana Gastellu Camp från Act
Svenska kyrkan.

Värva fler månadsgivare
i din församling!
Månadsgivandet står för en stor del av det
privata givandet. Det finns en potential att
öka månadsgivandet. Lär dig mer och bli
inspirerad att värva fler månadsgivare i din
församling eller ditt pastorat.
medverkande: Linda Larsson och Krister
Stenberg från Act Svenska kyrkan samt
Cilla Holmqvist och Anneli Tollerå från
Norrköpings pastorat.

Act Svenska kyrkan
som påverkansaktör
Vad är påverkansarbete? Varför arbe
tar Act Svenska kyrkan med att påverka
opinion och beslutsfattare? Hur arbetar
Act Svenska kyrkan med påverkan, och
vad menar vi när vi pratar om ”rooted ad
vocacy”? Och hur kan vi alla bidra till Act
Svenska kyrkans påverkansarbete?
I denna workshop berättar vi om grunder
na i Act Svenska kyrkans påverkansarbete,
och varför vi som kyrka och biståndsaktör
tycker att påverkansarbete är en viktig
del i att utföra vårt uppdrag. Tillsammans
arbetar vi fram några enkla tips för hur vi
alla kan bidra till att lyfta våra frågor i våra
egna sammanhang.
medverkande: Henrik Fröjmark,
Act Svenska kyrkan.

Kvinnor i bibeln och aktivism!
Var Ruth och Naomis kärlek norm
brytande? Var Maria Magdalena en radikal
feminist? Men framförallt; hur kan Bibelns
kvinnor vägleda oss i vårt engagemang?
Tillsammans med Ageravolontärer lär vi
känna olika kvinnor i Bibeln som inspirerar
till att stå upp mot orättvisor oavsett kön.
medverkande: Ms Achsa Charles
Gabagambi, youth co- ordinator at the
Evangelical Lutheran Church in Tanzania,
Ageravolontärer. (Achsa medverkar
endast på söndagen).

Fördjupat samtal om makt
och ansvar
Vi fortsätter att samtala om vad det
innebär att stå upp för alla människors
rättigheter och utrymme – oavsett kön.
Seminariet hålls på engelska.
medverkande: Ms Ranjita Christie Borgo
ary; WICAS Secretary United Evangelical
Lutheran Churches in India,

Ms Achsa Charles Gabagambi, youth
coordinator at the Evangelical Lutheran
Church in Tanzania.

Kom med och sjung gospel!

LWF Djibouti; Cathy Huser, utsänd som
programkoordinator för Flyktingresponsen
i östra Afrika; Mai Jarrar L2G Palestina.
Moderator: Else Berglund, humanitär chef
och psykosocial expert på Act Svenska
kyrkan.

Att sjunga mår man bra av och att sjunga
sånger med texter som förmedlar hopp
och tro är bland det nyttigaste man kan
göra!

Fördjupat samtal om det
humanitära arbetet

Gospelmusiken lever starkare än någonsin
både i USA, Sverige och andra länder och
är ett språk för den kristna tron som ger
oss chansen att uttrycka både stark glädje,
bönerop, stilla tillbedjan och jubel!
Tillsammans övar vi in några gospellåtar,
både traditionella och moderna, på engel
ska och svenska. Inga förkunskaper krävs.
Kom med och stäm in gospelsången!
medverkande: Maria Nordenback-Kress.

Från lokalt till globalt i det
humanitära arbetet
Humanitärt arbete handlar om akuta
stödinsatser efter naturkatastrofer, men
också om mer långsiktigt stöd i utdragna
och komplexa kriser. Många människor
lever i flyktingläger år efter år. Ibland i flera
generationer. Därför jobbar Act Svenska
kyrkan med lokalbaserat psykosocialt
stöd, där de drabbade själva engageras i
att se till att alla får både sina basala be
hov täckta och samtidigt nya möjligheter
att påverka sin svåra livssituation i positiv
riktning. Kom och hör röster från partner
i Palestina och Kenya/Djibouti samt vår
utsända i Östra Afrika.
Seminariet hålls på engelska men text
tolkas till svenska.
medverkande: Thomas Chege, platschef

Vi fortsätter samtalet om det humanitära
arbetet med fokus på arbetet i flykting
läger/med flyktingresponsen i Östra Afrika.
Seminariet hålls på engelska.
medverkande: Thomas Chege, platschef
LWF Djibouti; Cathy Huser, utsänd som
programkoordinator för
Flyktingresponsen i östra Afrika; Mai
Jarrar, L2G Palestina.

Positiv förändring – hjärtligt
välkommen till en härlig
festkväll!
Musik, sång, film, god mat, överraskning
ar och trevlig gemenskap utlovas. Den
känslan!
Kvällens festvärdar är Tinde Carlbrand och
Nicklas Fahlgren, Act Svenska kyrkan.
tid: 18.30–20.30 med möjlighet till mingel
till 21.30

AVSLUTNING
Gudstjänst
Vi avslutar Göra skillnad 2019 med guds
tjänst tillsammans på Uppsala Konsert
och Kongress. Det blir sång och musik och
medverkan av flera av våra gäster.
predikan: Ärkebiskop emeritus
Anders Wejryd.

Projektgruppen från vänster: Niclas Fahlgren, Helena Alm Norberg, Maria Löfgren, Helena Frankson,
Susanna Olivin, Claes Anckarman och Emil Olsenmyr.

Välkommen!

