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Omvärld

Under tre år i rad har Missionskyr-
kan i Upplands Väsby haft för-

månen att ha konfirmationsgrupper. 
Många ungdomar har varit med i det 
arbetet. I undervisningen tog vi upp 
kyrkans uppdrag och vad som är 
relevant och viktigt av det som kyr-
kan gör. Väldigt genomgående så 
tyckte man att internationellt 
bistånd och socialt arbete var vik-
tigt. Denna insikt och erfarenhet från 
unga människor skulle församlingen 
vilja utveckla. 

Ungdomsprojekt
Just nu planeras det för ett ung-
domsprojekt som ska fördjupa dessa 
frågor. Vi är fortfarande i förberedel-
sefasen Men målet är att samla 15-25 
ungdomar i åldern 15-25 år för att en 
gång i månaden få möta organisatio-
ner och personer som jobbat för att 
göra denna värld bättre. Viktiga sam-
arbetspartners är Diakonia och 
biståndscentret Skopan. Men er-
farenheter av bistånd och rättvisefrå-
gor tas in från olika håll. Självklart 
genomsyras hela projektet av bibelns 
syn på rättvisa, fred och att möta be-
hov i samhälle och omvärld. Projektet 
kommer innehålla två studieresor. 
Den ena studieresan planeras gå till 
Lettland och Litauen slutet av som-
marlovet 2013 och den andra studie-
resan går till Israel/Palestina vintern 
2014. En resa till Israel/Palestina ger 
stora möjligheter att studera konflikt, 
fredsinitiativ, religion och biblisk 
historia. 
Ledargrupp för projektet är:
Simon Jernberg, Joakim Wohlfeil, Ka-
rin M Isaksson, Henrik Isaksson och 
Göran Bondesson. 

Lära för livet
Det här en ungdomsaktivitet som ska 
ge kompetens och personlig utveck-
ling. Syftet med projektet är att ge 
ungdomar möjlighet att få kunskap 
om freds-, konflikt- och rättvisefrå-
gor. Syftet är också att lära sig och få 
erfarenhet av olika människor lev-
nadsvillkor genom utbyte och att lära 
känna socialt arbete och biståndsarbe-
te, genom studiebesök både i Sverige, 
Baltikum och Israel/Palestina. Efter 
projektet är förhoppningen att flera av 
deltagarna ska känna det naturligt att 
engagera sig i församlingens barn- 
och ungdomsarbete i exempelvis 
ledaruppdrag, i kyrkans sociala och 
internationella arbete eller i bistånds-
organisationer som t ex Diakonia.

Mer information kommer
Just nu är det svårt att ge mer informa-
tion. Ett intensivt förstudiearbete 
pågår med att hitta samarbetspartners 
och lösa finansiering. Det kommer 
naturligtvis vara en egeninsats på stu-
dieresorna men målet är att den ska 
vara så låg som möjligt. Gruppen kan 
ju också som en del i projektet jobba 
med finansiering. Målet är att första 
samlingen skall vara någon gång i 
mars månad och sedan i fortsätt-
ningen en gång i månaden med över-
nattning vid flera av tillfällena. 
Ytterligare information och möjlighet 
till anmälan kommer ut i slutet av ja-
nuari. 

Har ni frågor, hör av er till någon av 
oss i projektgruppen.

Göran Bondesson

För rättvisa och fred
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