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Herren skall fullborda
vad han gör för mig.
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Riksdagen lyfter
konvertitfrågan

Nu söker
kyrkan cool
personal
■ En annorlunda job-

bannons ska locka
medarbetare till kyrka
7
i Emmaboda.

Christina Höj Larsen (V) ställer migrationsministern mot väggen
■ Vilka initiativ tas för att stärka rättssäkerheten för de asylsökande konvertiter som finns i Sverige? Det vill Chris-

tina Höj Larsen (V) veta, och vänder
sig nu till migrationsminister Morgan
Johansson (S) för ett svar.

Samtidigt har Migrationsverket antagit ett nytt rättsligt ställningstagande
4–5
för utvisningar till Afghanistan.
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500 biblar
delades ut
på mc-mässa

■ Dagen på plats på
mässan som drog tiotusentals personer. 10
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Kayo synar
barndomens
gudsbild

■ ”Jag har behövt fjär-

ma mig från den snäva
bilden av Gud”, säger
debutförfattaren.
3

Varför
propagerar SVT för en
teknospiritualistisk religion?
JACOB NORDANGÅRD
INGER GLIMMERO
NORDANGÅRD,

stiftelsen Pharos

N Y L I V S FA S .

I söndags blev tidigare Unitedpastorn Magnus Persson (t v) och tidigare EFK-pastorn Magnus Tunehag prästvigda.
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Nu vigs de tidigare frikyrkopastorerna till präster
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”Mitt förtroende för
Global leadership
summit är intakt”
I helgen hölls första ledarkonferensen efter att
grundaren Bill Hybels tvingades sluta efter sexanklagelser
FOTO: NATANAEL GINDEMO
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frågor till:
Josefine Arenius, projektledare

för Global leadership summit
i Immanuelskyrkan
i Örebro.

Hur var Global leadership
summit i Örebro?

– Väldigt bra. Inspirerande,
kreativt och utvecklande.
Var det några talare som gjorde
särskilt intryck på dig?

– Simon Sinek och Danielle
Strickland tyckte jag mycket
om. Deras föredrag kretsade
kring frågor om hur vi som
ledare får andra att växa och att
det både krävs ödmjukhet och
mod för att lyckas med det. Och
Strickland tog också upp frågan
om hur män och kvinnor kan
leda tillsammans.
På vilket sätt präglades GLS i
Örebro av det som hänt kring Bill
Hybels?

– En ödmjukhet och eftertänksamhet inför det svåra med
att vara ledare där frågor om
sårbarhet fick utrymme. Alla
är vi ju människor med fel och
brister. Hur blir kyrkan en plats

där alla känner sig trygga? Hur
stödjer vi varandra? Hur skapar
vi en miljö där var och en kommer till sin rätt? Sådana frågor
togs upp.
Var detta den andra konferensen
efter att Bill Hybels slutade i Willow Creek till följd av anklagelserna om sexuella trakasserier?

– Nej, den första faktiskt. Han
var i Sverige i slutet av januari
förra året och det var i slutet
av januari, nästan på dagen för
ett år sedan, som anklagelserna
mot honom uppdagades.
Vem har tagit Bill Hybels roll i GLS?

– Craig Groeschel, pastor i Life Church, har tagit
över Bill Hybels värdskap för
ledarkonferensen.
Hur har ditt eget förtroende för
GLS påverkats?

– Jag har följt Bill Hybels i
tjugo år som ledare och förebild.

Fick priset av ärkebiskopen
De båda bokprojekten delade
på årets Bindefeld-stipendium
och fick 200 000 kronor vardera
för att finansiera distribution av
böcker till skolor i hela Sverige.
Stipendiet delades ut den 27
januari, som är internationella
minnesdagen för Förintelsens

M I C A E L B I N D E F E L D har en stiftelse som delar ut ett årligt stipendium till minne av Förintelsen.
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offer. Utdelare var ärkebiskop
Antje Jackelén och vid prisceremonin på Kungliga Dramatiska

B O M B DÅ D. Två bomber exploderade vid den romersk-katolska katedralen i Jolo, Filippinerna. Hittills har attacken kostat
minst 20 människor livet.
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Explosion vid katedral
– minst 20 döda
■ ■ Minst 20 personer dödades och över 70 skadades

Det är klart att det sätts i gungning när något sådant händer.
Men mitt förtroende för Global
Leadership Summit är intakt.
En ledarkonferens står inte och
faller med en person.
Vilken roll har församlingen Willow
Creek i detta?

– GLS arrangeras inte av församlingen Willow Creek i Chicago utan av Willow Creek Association. Så har det varit i många
år och det har inte ändrats.
THOMAS MANFREDH
thomas.manfredh@dagen.se
08-619 24 44

Fotnot: Global leadership sum-

mit i Sverige arrangeras i år på
totalt nio orter. 1–2 februari står
Korskyrkan i Stockholm värd.
Sedan följer Smyrna i Göteborg
(22 februari), Ulriksbergskyrkan
i Växjö (9 mars) samt Livets ord
i Uppsala (5 april).

Två skrivprojekt får dela på
stipendium till minne av Förintelsen
Två skrivande personer fick i
söndags ta emot 2019 års upplaga av Micael Bindefelds stipendium till minnet av Förintelsen.
Stipendiaterna Natalie Verständig och Anders Rydell har
båda förmedlat berättelser från
Förintelsens överlevare. Natalie
Verständiger i form av en roman
baserad på hennes morfar Samuels livsöde och Anders Rydell
och förlaget Novellix som spridit tidigare oöversatta noveller
skrivna av människor som överlevt de nazistiska utrotningsförsöken under Andra världskriget.

I korthet

Teatern i Stockholm deltog också statsminister Stefan Löfven.
I motiveringarna heter det
bland annat:
”Med hjälp av fiktionens kraft
och vittnesmålets autenticitet
vidgar Natalie Verständig förståelsen för folkmordets konsekvenser. Genom föreningen
Zikarons arbete tas boken nu ut
till landets skolor och blir därmed ett nytt kapitel i den berättelse om Förintelsen som i dag
förs vidare av tredje generationens överlevande.”
”I nydanande form ges texterna nytt liv och erbjuder
ögonblicksbilder av ett annars
närmast oöverstigligt historiskt
skeende. I händerna på en ny
ungdomsgeneration blir de en
genväg till kunskap, empati och
en fortsatt levande historia.”
(Om Anders Rydell.)
URBAN THOMS

när två bomber exploderade vid katedralen i Jolo i
Filippinernas Suluprovins. Presidentens talesperson säger att de ansvariga ska krossas.
Bilder inifrån katedralen visar hur flera kyrkbänkar är totalförstörda med bråte liggande över det
svärtade golvet. Den första bomben ska ha exploderat i katedralen under en gudstjänst på söndagsmorgonen. När polis och soldater kom dit exploderade
en andra bomb på en parkeringsplats.
Uppgifterna om antalet döda varierar. Flera av
dödsoffren uppges vara soldater. Dådet beskrivs
som ett av de dödligaste på flera år i en region som
präglas av stor instabilitet.
– Filippinernas väpnade styrkor kommer att anta
utmaningen och krossa dessa gudlösa brottslingar,
säger Salvador Panelo, talesperson för president
Rodrigo Duterte.
Försvarsminister Delfin Lorenzana kallar dådet
en feg handling och uppmanar lokalbefolkningen
att vara vaksam.
– Vi kommer använda lagens fulla kraft för att gärningsmännen som ligger bakom den här händelsen
ställs inför rätta”, säger ministern i ett uttalande. TT

Svenskar skriver öppet kravbrev
till Kina – släpp kanadensarna
■ ■ Sju svenska

forskare och
ex-diplomater kräver
tillsammans
med en stor
grupp internationell
grupp av
TO R B J Ö R N LO D É N , professor emeritus
likasinnade
i Kinas språk och kultur vid Stockholms
att Kina
universitet, fd kulturattaché i Kina.
omedelbart
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friger två
kanadensiska medborgare.
– Efter det att det kinesiska myndigheterna gripit
dessa två kanadensare känns det tyvärr inte längre
säkert att besöka Kina, säger Torbjörn Lodén, professor i Kinas språk och kultur vid Stockholms universitet, till SVT Nyheter.
Tillsammans med sinologen Fredrik Fällman
och fem andra svenskar har han undertecknat det
öppna brev där 143 personer, varav 27 diplomater
och 116 forskare från 19 länder, kräver omedelbart
frigivande av före detta diplomaten Michael Kovring och och affärsmannen Michael Spavor så att
de kan återförenas med sina familjer. De två greps i
december 2018.
Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Björn Skala,
har också undertecknat det öppna brevet som uppmärksammats i New York Times.
– Vi är väldigt angelägna om att upprätthålla goda
kontakter med Kina. Det vore fel att med tystnad
acceptera de rättsövergrepp som pågår i olika riktningar, säger Björn Skala till SVT Nyheter.
URBAN THOMS

