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Nyheter från Nätverket Anabaptist, augusti 2012 
 

Kära vänner i Nätverket Anabaptist! 
Det har varit en bra sommar. Stuart Murrays bok har kommit ut på svenska och vi har lanserat 
hemsidan http://anabaptist.nu/. Tack vare detta har nätverket blivit mer känt och fått fler 
medlemmar. Nu fortsätter vi arbetet för att den anabaptistiska rösten ska höras även i Sverige. Här 
kommer lite nyheter om vad som är på gång.  
 
Jag hoppas att ni får en trevlig och givande läsning 

En hälsning från Ulrika Stenlund 
Vi är nya medlemmar i nätverket och är glada att ha hittat en svensk anabaptistisk gemenskap. För 
två år sedan var vi djupt engagerade i Skövde pingstförsamling, men kände att Gud kallade oss till 
England för att få tid och distans att tänka igenom bland annat församlingsfrågor. Då visste vi inte 
mycket mer om anabaptismen än det man läser i kyrkohistorieböckerna. I vintras snubblade vi dock 
över Stuart Murrays texter och upptäckte att det finns andra som delar många av våra tankar och 
frågor. De anabaptistiska tankarna är både utmanande och inspirerande att ta del av, bland annat 
synen på rikedom, ledarskap, församling, lärjungaskap, och så mycket mer.  
 
Under vårterminen fick jag möjlighet att skriva en c-uppsats om neoanabaptismen i allmänhet och 
Stuart Murray i synnerhet. Jag ville undersöka hur hans resonemang om kristendom (Christendom) 
och efterkristendom (post-Christendom) stämmer överens med både övrig kyrkohistoria och med 
tankegångar kring kyrkans utmaningar i ett postmodernt Europa. Uppsatsen är en textstudie av fyra 
av Murrays böcker: Post-Christendom, The Naked Anabaptist ("Radikalt lärjungaskap" på 
svenska), Changing Mission: Learning from the Newer Churches, och Planting Churches in the 
21st Century. Några av de spår uppsatsen tar upp är bland annat kopplingen mellan efterkristendom 
och postmodernism, behovet av en så kallad dekonstruktion och rekonstruktion av den kristna tron, 
samt församlingsplantering i marginalerna. Om man vill ha en schematisk överblick av några av 
Stuart Murrays huvudtankar så kan den här uppsatsen vara något att läsa. Även om man funderar 
över vad annan forskning säger om bland annat församlingsplantering och kyrkans utmaningar i 
dagens Europa. Håll till godo! 
 
Och här är länken: http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:534182 
 
Välsignelser till er alla! 
Ulrika Stenlund 
 

Ched Myers till Sverige 
Den mennonitiske teologen och fredsarbetaren Ched Myers kommer till Sverige under september.  
Den 5 september kl 13-21 talar han i Immanuelskyrkan i Stockholm och den 6 september kl 13.30-
16.30 i Betlehemskyrkan i Göteborg. Programmet finns på den här länken: 
http://www.diakonia.se/documents/public/NEWS/Ched.jpg.  Ched Myers medverkar även i 
Världens fest i Malmö under helgen 7-9 september. Han vill gärna få kontakt med medlemmar i 
Nätverket Anabaptist. 
Myers är också en flitig författare vilket framgår av hans hemsida www.ChedMyers.org. 
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Konferens i Linköping 23-25 november 
För att lansera boken Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen har vi bjudit in 
Stuart Murray till Sverige i november. Tillsammans med tre församlingar i Linköping 
(Ryttargådskyrkan, Baptistkyrkan och Johanneskyrkan) arrangerar vi en konferens den 23-25 
november. Konferensen har temat Radikalt lärjungakap i ett efterkristet samhälle. Syftet är att 
utmana kristna i Sverige att följa Jesus och samtidigt lyfta fram anabaptismen och Nätverket 
Anabaptist. Vi hoppas att många av nätverkets medlemmar kan vara med. Observera att samlingen 
på fredagskvällen riktar sig speciellt till dem som är med i nätverket. Programmet blir som följer 
(preliminärt): 
 
Fredag 23/11 
 
Kl 19  Samling för medlemmar i Nätverket Anabaptist och andra intresserade i Johanneskyrkan. 
 Jonas Melin och Stuart Murray leder ett samtal om lärjungaskap och församlingsplantering 
 med inspiration från anabaptismen. 
 
Lördag 24/11 i Ryttargårdskyrkan 
 
09.30  Tillbaka till Jesus 
  - att leva i efterföljelse där Jesus verkligen står i centrum 
 
10.45  Kaffepaus 
 
11.15  Att vara kyrka i en efterkristen tid 
  - från centrum till periferin 
 
12.30  Lunch 
 
14.00  Återblick, kort samtal 
 
14.30  Församlingen som en överlåten gemenskap 
  - om vänskap, flerstämmighet och ömsesidigt ansvar 
 
15.30  Kaffepaus 
 
16.00  Gud eller pengarna 
  - att utforska nya sätt att vara goda nyheter för de fattiga 
 
17.00  Frågor och återkoppling 
 
17.30  Mat på stan 
 
19.00  Fred hör till evangeliets kärna - att skapa fred i en våldsam värld 
  Gudstjänst med lovsång, förbön, nattvard 
 
Söndag 25/11 
 
11.00  Gudstjänst i Ryttargårdskyrkan, Stuart Murray predikar 
 
13.00 (ca) Ledarlunch i Baptistkyrkan 
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Nätverkssamling med Urban Expression Sverige 
Urban Expression är en brittisk församlingsplanterande missionsorganisation med anabaptistiska 
värderingar. Den har nu även kommit till Sverige och inbjuder alla intresserade till en 
nätverkssamling den 29-30 september. 
 
Välkommen till Bunngården utanför Jönköping och ett dygn med fokus på Jesus, Guds rike och 
mission i socialt utsatta och marginaliserade områden i vårt land! Dygnet riktar sig till dig som är 
intresserad av eller redan involverad i församlingsgrundande arbete. Det blir en samling med fokus 
på att lära känna varandra bättre, bön och tillbedjan, strategisk reflektion och att stötta vandra i de 
sammanhang och arbeten vi befinner oss i. Dygnet inleds med lunch kl 12.00 på lördagen och 
avslutas med lunch kl 12.00 på söndagen. Pris för logi och mat är 400 kr per person. Anmälan sker 
innan 17 sep till mattias.neve@urbanexpression.se . 
 
Information finns på Urban Expression Sveriges nya hemsida http://urbanexpression.se/  
 

Nytt bokprojekt 
Som ni alla vet är boken Radikalt lärjungaskap – med inspiration från anabaptismen nu ute i 
handeln och försäljningen är i full gång. Vi har redan fått lite positiv respons. Det var nätverkets 
första bokprojekt och vi är mycket glada för samarbetet med förlaget Evangelie. Jag hoppas att ni 
läser den och sprider den vidare. Se gärna till att den finns där man säljer kristna böcker. 
 
I samarbete med Evangelie har vi nu en ny bokutgivning på gång. Det är Arnold Snyders lilla skrift 
From Anabaptist Seed som snart kommer ut på svenska. Den är en introduktion till anabaptismens 
historiska kärna av en av de främsta experterna på området. Jag har tidigare presenterat boken på 
Barnabasbloggen: http://barnabasbloggen.blogspot.se/2011/06/bocker-om-anabaptismen-en-tjock-
och-en.html. 

Ledningsgrupp för nätverket? 
Under hösten hoppas jag att nätverket ska få en ledningsgrupp. Målet är att kunna utse en sådan när 
vi träffas i Linköping. Hör gärna av er med förslag på vilka som kan vara med i ledningsgruppen. 
Det bör vara personer med stort intresse och engagemang, och som gärna vill bidra med sin 
kompetens.  

Har du något att berätta? 
Kom ihåg att du har möjlighet att nå alla i nätverket genom nyhetsbrevet. Har du något att berätta? 
Jag planerar att skicka ut nästa nyhetsbrev i november. Bidrag tas emot fram till den 31 oktober. 
Här är något av det som man kan bidra med.  
 
1. Boktips och recensioner med anknytning till anabaptismen. 
2. Personliga reflektioner om varför anabaptismen är viktig för dig.  
3. Berättelser om kontakter med anabaptister runtom i världen. 
4. Rapporter om saker som händer i Skandinavien med anknytning till anabaptismen. 
5. Inbjudningar till konferenser, seminarier, aktioner och annat som anknyter till anabaptismen.  
6. Annat som ni vill dela med er av. 
 

Jonas Melin,   jonas@mariannelund.nu   tel: 070-6929818 


