
MISSIONSDAGAR 
1-2 oktober 2011 

för tidigare utsända, Kvinnor för Mission och andra intresserade 
Plats: Kyrkokansliet, Uppsala 

 
PROGRAM (med reservation för förändringar) 
 
Lördagen den 1 oktober 
 
Mötesbyrån öppnar 15.00 för registrering och enkelt kaffe 
18.00 Helgsmålsbön i Marias lovsång – Sven-Erik Fjellström  

därefter Te och smörgås fram till 19.30 

 
Lördagens program pågår mellan 16.00 – 21.00 och har följande innehåll: 

 Aktuellt från Östra Afrika och Afrikas Horn – Sven-Erik Fjellström, ekumenisk  

handläggare på sekretariatet för teologi och ekumenik 

   Sex år i en liten luthersk kyrka i Costa Rica – Magnus och Katarina 
  Hedqvist     

   Rättighetsbaserat arbete - hur förändrar det livet för flyktingar i Uganda? 
             Eva Palmqvist 

   Ett pass kommer att handla om Sydafrika eller Filippinerna 

   Avslutning av dagen – Elisabet Bergman 
 

Söndagen den 2 oktober 
 

9.00  Svenska kyrkans internationella arbete. Hur beskriver och benämner vi 
det? Vad är ACT-alliansen? Hur arbetar Svenska Kyrkan tillsammans 
med ACT- Action by Churches together?– Erik Lysén, ny International chef. 

11.00  Högmässa, Domkyrkan - predikant Magnus eller Katarina Hedqvist 

12.30  Lunch    
13.30  Zimbabwe – rapport från Vänförsamlingsresa för Uppsala stift augusti 
                    2011, Maria Oldeberg – Huusko, Anna-Lena Josefsson m fl 

14.30  Avresa till graven med privata bilar 
15.00  Minnesstund vid graven, Erik Apelgårdh   
 Ca 16.00    Kaffe/te  
 
Kostnad: Självkostnadspris 150 kr (lördag ca 40 kr, söndag ca 110 kr)        
Detta betalas vid ankomst på lördag resp söndag.  
Eventuell logi ordnas på egen hand. 
 
Anmälan sker via e-post te.bergman@home.se eller vanlig post till  
Elisabet Bergman, se anmälningsblanketten 
Sista dag för anmälan är 12 september 
Mer information kan fås genom Eva Glemme, eva.glemme@svenskakyrkan.se  
 mobil 0768 00 0147. 
Adresslista över tidigare utsända kommer att delas ut till dem som önskar under 
dagarna. 

Varmt välkomna! 
                     

                  Planeringsgruppen   
Elisabet Bergman, Birgitta Jagell, Anna Timm,  

Carin Gardbring samt Eva Glemme 

mailto:te.bergman@home.se
mailto:eva.glemme@svenskakyrkan.se


 
Anmälan till 

 

Missionsdagar – 1 – 2 oktober 2011 
för tidigare utsända, Kvinnor för Mission och andra intresserade 

Plats: Kyrkokansliet, Uppsala 
 
 
Förnamn: ……………………………………. 
 
Efternamn: …………………………………. 
 
Adress (gata, postnummer, ort):  
 
………………………………………………………………… 
 
E-postadress: ………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………….. 
 
 

Jag önskar delta hela helgen  □  (sätt kryss i rutan)  eller 

1 okt kl 15.30- 21.00       □ 

2 okt kl 9-16.30             □ 
 
Eventuella uppgifter om specialkost: …………………………….. 

 
Sista dag för anmälan är 12 september  
 
Anmälan skickas till   

Elisabet Bergman,  
Svenska kyrkan 
Internationella avdelningen  
751 70 Uppsala 

 
Anmälan kan också ske via e-post till  te.bergman@home.se  
Var då noga med att ange samtliga uppgifter (se ovan) 

 
 
 
 

Välkomna! Sprid gärna denna information till personer som ni vet är intresserade! 

mailto:te.bergman@home.se

