Vill du bli ...
diakon, missionär eller pastor?

Det finns alltid behov
av nya medarbetare!
Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär
eller pastor? Det ﬁnns alltid behov av nya medarbetare
i Svenska Missionskyrkan.
En del tror att kallelsen måste vara exklusiv och
färgsprakande. Men för de ﬂesta är det nog mer en inre
övertygelse som växer sig starkare med åren. Ibland får
man ta steg i tro för att undersöka om kallelsen bär.
Ett sådant steg kan vara att hjälpa till med andakter och
undervisning i den egna hemförsamlingen. Ett nästa
steg kan vara att läsa ett år på Bibellinjen vid Södra
Vätterbygdens folkhögskola, Ungdomspedagogutbildningen
på Lidingö folkhögskola, Bibelfjäll i Hemavan eller
Lärjungaåret vid Karlskoga folkhögskola. Andra steg
på vägen kan vara att arbeta i kyrkan som anställd
ungdomsledare eller som praktikant i Sverige eller
något annat land.
I den här broschyren vill vi berätta om vad de olika yrkena
innebär, vilken utbildning du behöver, var du kan få mer
information och hur du anmäler ditt intresse.

Diakon
Att vara diakon är att vara med och göra Guds kärlek synlig här på jorden. Denna
kärlek tar sig många uttryck men den vill möta människors utsatthet med respekt,
omtanke och solidaritet. Att vara diakon innebär att du är en röst för de utsatta i
kyrka och samhälle och synliggör orättvisor och förtryck både på ett strukturellt och
personligt plan. Diakonin är hela församlingens ansvar. Därför är diakonens uppdrag
också att synliggöra dessa frågor i församlingen.
Som diakon kan du arbeta med alla åldrar i församlingens traditionella verksamhet
men också i samverkan med kommun, ideella organisationer, skola, socialtjänst,
kriminalvård, sjukvård etc.
Du som vill bli diakon i Svenska Missionskyrkan ansöker om detta till en
antagningsnämnd inom kyrkan. I samtal med representanter för antagningsnämnden
prövas kallelse och lämplighet för uppgiften. Du är välkommen att ta kontakt för ett
samtal, eller för att beställa blankett för ansökan. Adress hittar du på sista sidan.

Utbildning för att bli diakon
För att bli diakon krävs en grundläggande socialt eller pedagogiskt inriktad utbildning
eller en utbildning inom något vårdyrke, samt en diakonal påbyggnadsutbildning
vid Lidingö folkhögskola. Sökande utan grundläggande utbildning men med lång
yrkeserfarenhet kan också efter särskild prövning och eventuella kompletterande
studier antas till denna påbyggnadsutbildning.
Lidingö folkhögskola erbjuder dessutom en flerårig utbildningsväg till diakonal tjänst
som innefattar tvåårig fritidsledarutbildning och diakonal påbyggnadsutbildning.
Möjlighet finns även att läsa ungdomspedagogutbildningen och delar av
fritidsledarlinjen innan den diakonala påbyggnadskursen.
Den diakonala påbyggnadsutbildningen har en karitativ och pedagogisk inriktning
och ger ett fördjupat studium av församling, samhälle, diakonal teologi, själavård,
beteendevetenskap och socialpedagogik. Du får genom dessa ämnen pedagogiska
verktyg till att arbeta med människors livsfrågor i församling och samhälle. Kursen
läses på halvfart under två år.

Missionär/missionsarbetare
Missionärens uppgift är gränsöverskridande för att, i ord och handling, dela budskapet om Jesus Kristus.
Sändandet av missionärer var en av Svenska Missionskyrkans första och viktigaste uppgifter. Som en följd
av missionärernas arbete bildades församlingar och livskraftiga systerkyrkor på olika håll i världen.
Det internationella missionsarbetet präglas idag mer av ömsesidighet och samarbete än under pionjärtiden.
Men även nu behövs missionärer för arbete som pastorer, själavårdare, ungdomsledare, lärare, administratörer,
inom hälsovård och praktiskt arbete av olika slag. Oavsett vad arbetsuppgiften är så är den till systerkyrkors
och samarbetsorganisationers tjänst för att fullgöra det gränsöverskridande uppdraget som getts åt den
kristna församlingen. I missionärens uppdrag ingår även att föra hem erfarenheter till arbetet i Sverige.
I samtal med ansvariga personer på Svenska Missionskyrkans missionsavdelning prövas kallelsen och
lämpligheten för uppgiften. Den kan gälla både en tidsbegränsad tjänst i en särskild uppgift som missionsarbetare
och viljan att gå in i en längre tjänst som missionär. För information om möjligheter till missionsarbete,
kontakta Missionskyrkans internationella missionssekreterare. Adress hittar du på sista sidan.

Utbildning för att bli missionär/missionsarbetare
Innan man kan bli avskild till tjänst som missionär är det vanligt att man först har en yrkesutbildning
och någon erfarenhet av arbete utomlands. Både Missionskyrkan och equmenia erbjuder möjligheter till
volontärsarbete eller praktik under en kortare tid. Kunskaper i det aktuella landets språk och kultur är
nödvändigt.
Utbildning till missionär erbjuds genom individuellt utformade program i samarbete med Teologiska
högskolan Stockholm och Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum, Lidingö.
equmenia skickar praktikanter för tjänst i någon systerkyrka/samarbetsorganisation under 6–8 månader med
en inledande kurs på några veckor. Kontakta equmenias internationella koordinator för mer information.
Möjlighet till en kortare tids praktikantarbete ges också via Södra Vätterbygdens folkhögskola.
På Lidingö folkhögskola ges MUL-kursen, Mission Utveckling Lärande, som är en terminskurs med
grundläggande missions- och biståndskunskap samt en studieresa på fem veckor.
Lärjungaåret är en ettårig kurs med två terminslånga delkurser. Dels Apg 29 som är en lärjungaskola som ger
teoretisk utbildning och praktisk tjänst tillsammans med deltagare från andra länder som Ecuador, Spanien,
Indien m.fl. Dels Våga tro som är en pionjärinriktad utbildning i Sverige med undervisning, handledning
och praktiskt arbete i församlingsplantering.
Ekumeniska kortkurser ges även i Svenska Missionsrådets regi för blivande missionsarbetare, samt som
fortbildningstillfällen för hemmavarande missionsarbetare.

Pastor
Att vara pastor är att få sprida det glada budskapet om Jesus Kristus. Alla som tror har i uppgift att förmedla
detta budskap. Men en pastor har en gedigen utbildning för att på heltid kunna ägna sig åt uppdraget i predikan
och undervisning, samtal och sakrament.
Predikanter och pastorer har alltid funnits inom Svenska Missionskyrkan. Att vara pastor är att gå in i något
redan givet men också att vara med och bana nya vägar för evangeliet till vår tids människor. En pastor arbetar
oftast i en församling men får också församlingens uppdrag att vara evangeliets röst i samhället.
Flera pastorer verkar idag inom något specialområde, t.ex. som sjukhuspastor, evangelist eller studentpastor.
Huvudregeln är dock att alla en första period arbetar i församlingstjänst som ungdomspastor eller ”vanlig” pastor.
Orsaken är att församlingen är kyrkans bas. Allt pastoralt arbete tar sin utgångspunkt i församlingen.
Du som vill bli pastor i Missionskyrkan ansöker om detta till en antagningsnämnd inom kyrkan. I samtal med
representanter för antagningsnämnden prövas kallelse och lämplighet för uppgiften. Du är välkommen att ta
kontakt för ett samtal, eller för att beställa blankett för ansökan. Adress hittar du på sista sidan.

Utbildning för att bli pastor
Utbildningen till pastor inom Missionskyrkan äger rum på Teologiska Högskolan Stockholm (THS). Det
är en högskola med Svenska Baptistsamfundet, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan som
huvudmän, och den har en öppen ekumenisk inriktning. Utbildningen är fyraårig (240 högskolepoäng) och
inkluderar en teologie kandidat-examen som kan vara till nytta även i andra yrken. Du som ännu inte är säker
på din kallelse kan ändå studera vid THS.
Vid sidan av poänggivande studier på THS finns gudstjänster, andakter och andlig vägledning. Som blivande
pastor får du öva dig i att predika och leda olika förrättningar och får en kvalificerad utbildning i bland annat
röst- och talvård. I en samtalsserie på cirka 15 samtal hos en själavårdare/terapeut får du hjälp att lära känna
dig själv och bli en bättre själavårdare. Pastorskandidaterna samlas till särskilda programkvällar och helger
med gemenskap, samtal och bön. Du har även en församlingsanställd pastor som mentor.

Öppet hus och Kallelsedagar – en chans att få veta mer
I mars/april varje år anordnas Öppet hus på THS och Lidingö folkhögskola. Då har du möjlighet att närvara
på lektioner, känna in atmosfären och samtala med lärare, studenter/elever och samfundsrepresentanter. I
direkt anslutning till Öppet hus inbjuder Missionskyrkan, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och equmenia
till Kallelsedagar med bibelstudier, seminarier, gudstjänst, förbön och lovsång. För närmare information,
se www.kallelsedagar.se.

Adresser och information
Via equmenias hemsida, www.equmenia.se, hittar du information om equmenias praktikantprogram,
Lärjungaåret – Apg 29 och Våga tro-terminen, samt ungdomspedagogutbildningen. Här finns också länkar
till Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping samt till Bibelfjäll i Hemavan.
Blankett för att ansöka om att bli diakon-, missionärs- eller pastorskandidat kan beställas hos
Svenska Missionskyrkan, Antagningsnämnden, Box 6302, 113 81 Stockholm. Tfn 08-674 07 00.
E-post: info@missionskyrkan.se. Hemsida www.missionskyrkan.se
Blankett för att ansöka om att studera till diakon på Lidingö folkhögskola kan hämtas hem
från skolans hemsida, www.lidingo.fhsk.se. Där finns mer information om skolan och utbildningen.
Du som inte har tillgång till internet kan beställa en ansökningsblankett från:
Lidingö folkhögskola, Kottlavägen 116, 181 41 Lidingö. Tfn 08-636 23 00.
Blankett för att ansöka om att studera till pastor på Teologiska Högskolan Stockholm, kan hämtas
hem från skolans hemsida, www.ths.se. Där finns mer information om skolan och utbildningen.
Du som inte har tillgång till Internet kan beställa en ansökningsblankett från:
THS, Åkeshovsvägen 29, 168 39 Bromma. Tfn 08-564 357 00.

Frågor
Har du frågor kring diakonens arbete och utbildning är du välkommen att höra av dig till
Missionskyrkans diakonisekreterare Margareta Björn. Tfn 08-674 07 45.
E-post: margareta.bjorn@missionskyrkan.se
Har du frågor kring missionärens/missionsarbetarens arbete och utbildning är du välkommen
att höra av dig till Missionskyrkans missionssekreterare Bertil Svensson. Tfn 08-674 07 42.
E-post: bertil.svensson@missionskyrkan.se.
Har du frågor kring pastorns arbete och utbildning är du välkommen att höra av dig till
Missionskyrkans utbildningssekreterare Rune W Dahlén. Tfn 0730-48 27 48.
E-post: rune.w.dahlen@missionskyrkan.se. Du kan också vända dig till handläggaren för
medarbetarfrågor, Katarina Alsén. Tfn 08-674 07 47. E-post: katarina.alsen@missionskyrkan.se.

