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Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagar 19-21.5.2017 i Åbo

Varmt välkommen till Åbo och de
finlandssvenska ekumeniska
kyrkodagarna 19-21 maj
År 2017 har det förflutit 500 år sedan reformationen startade och
100 år sedan Finland blev en självständig nation. Det är också
hundra år sedan Ekumeniska Rådet i Finland bildades som ett tecken
på kyrkornas gemensamma strävanden efter enhet och
samförstånd.
Vi har alltså många anledningar att samlas. Vi samlas till
gemensamma kyrkodagar för att påminna om vår gemensamma
historia och för att markera den enhet som - trots samfundsgränser ändå är ett kännetecken för Guds folk. Vi kommer också samman för
att dela gemenskapen med representanter för den världsvida kyrkan. En enda kropp och en enda ande,
liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och
allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. (Ef.4:4-6)
Vi samlas under temat Nåd! Ordet sammanfattar den kristna tron i tre bokstäver. Vi tillber en Gud som ser
på oss i nåd och med stor kärlek. Med nåden som riktmärke får vi se på varandra och möta våra
medmänniskor. Nåden sporrar också till handling. Den Gud som möter oss med sin nåd kallar oss att gå
ut i en söndrad värld med budskapet om kärlek, förlåtelse och helande. Vi ser fram emot dagar av
uppmuntrande möten och fördjupad gemenskap.
Sixten Ekstrand
Direktor
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Ekumeniska kyrkodagar
Kyrkodagarna under reformationens märkesår arrangeras av
Kyrkans central för det svenska arbetet vid Kyrkostyrelsen
tillsammans med Domkapitlet i Borgå stift, Finska Missionssällskapet,
Frikyrklig samverkan och Åbo svenska församling.

Utländska gäster
Martin Modéus är biskop i Linköpings stift. Han har under en följd
av år arbetat med gudstjänsten och gjort en banbrytande insats
utgående från sin bok Mänsklig gudstjänst. Som biskop har Martin
gjort sig känd som en inspiratör som frimodigt söker nya vägar för
framtidens kyrka. När kyrkan inte längre är en del av
myndighetsvärlden måste den söka sin egen väg och söka nya sätt
att tänka, tala och agera.
Britta Herm ansson är pastor i Equmeniakyrkan i Sverige med en
nationell anställning. Det betyder många resor och möten med mycket
människor i små och lite större sammanhang. Hon bor i Göteborg där
hon också arbetar med något som heter Brittas vardagsrum. Det
innebär samtalskvällar med kulturpersonligheter, mestadels med
anknytning till Göteborg. Britta har gett ut tre böcker; Yttre tryck och
inre vila, Möten som berör och Mogna vackert.
Till kyrkodagarna kommer även några afrikanska gäster. Programmet uppdateras med närmare
uppgifter när vi vet vem som kommer.

Plock ur programmet:
Nåd som bär - Inledande program på fredag kväll med Björn Vikström, Mia Bäck, Sixten Ekstrand,
Rolf Steffansson, Jani Edström, Furahakören, Ramblers.
Students' night i Aurelia, Auragatan 18 - En kväll med musik, diskussion, kaffe och nygräddade
bullar, med och för studerande. Gäst är biskop Björn Vikström.
Nåd och enhet - Paneldiskussion på lördag förmiddag med Martin Modéus, Mikael Sundkvist, Sara
Torvalds. Moderator är Pia Kummel-Myrskog.
Nästan 20 olika tem agrupper på lördag eftermiddag.
Festm iddag och uruppförande av Ulf Långbackas Reform ationsm ässa på lördag kväll.
Programmet i sin helhet

2/3

Anmäl dig nu till kyrkodagarna!
Plats: Hotell Radisson BLU Marina Palace, Slottsgatan 32, Åbo
Pris: 105 euro inkl. programmet, kaffe och måltiderna som finns i
programmet
Logi: ingår INTE i deltagaravgiftet. Bokas via Visit Turku,
kontaktperson Björn Widenius, epost bjorn.w idenius@turku.fi, tel.
040 176 1800 med referens "Kyrka 2017"
Anmälningslänk
Information: Maria Borg-Karlsson epost maria.l.borg-karlsson@evl.fi,
tel. 040 1425 171

Samarbetspartners med på kyrkodagarna
Bl.a. Fontana Media kommer att sälja sina böcker och Församlingsförbundet kommer att presentera sin
verksamhet i utställningshallen på Hotel Marina Palace.

Kyrkans central för det svenska arbetet /
Kommunikation
Södra kajen 8 / PB 210, 00131 Helsingfors

Fullständig kontaktinformation hittar du här

Om du vill avbeställa nyhetsbrevet, klicka här
Adresskälla: Kyrkans centralfonds kundregister.
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