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SACKEUSKYRKANS VERKSAMHET
Advents- och jultiden är en tid som ger oss stora 
möjligheter att nå ut med evangeliet. I Sackeuskyrkan 
försöker vi ta till vara på denna möjlighet, och det finns 
ett stort engagemang hos församlingens medlemmar att 
tillsammans arbeta för detta. 
 
SÅNGGUDSTJÄNST
Under hösten 2021 fick vi visionen att flytta ut vår årliga 
sånggudstjänst i advent till en av Umeås större kyrkor. 
Anledningen var delvis att evanemanget har blivit så stort 
att vi kände oss trångbodda i våra egna lokaler, men vi 
såg även möjligheten att kunna nå ut med julens härliga 
evangelium till ännu fler. Sackeuskyrkans 
evangelisationskommittée (EK) gjorde en 
satsning med att dela ut flyers i Umeå 
centrum och även i brevlådorna kring 
kyrkan. Evenemanget engagerade ett 
stort antal sångare och musiker från Umeå 
och Vännäs och den 4 december fylldes 
Backens kyrka av närmare 350 personer. 
Kollekt upptogs till ELMs mission. 
Gudstjänsten spelades in och lades upp på 
Youtube vilket gjort att många har fått ta 
del av julens evangelium även i efterhand. 

Utåtriktad verksamhet i advents- och juletid 

ÖPPEN KYRKA
En vecka senare var det Pilgatans kulturella julmarknad som arrangeras av ett 
antal företag och föreningar i Umeå. Sackeuskyrkan ligger just på Pilgatan 
- det ger oss en unik chans att nå ut! Även detta år hade EK planerat en fin 
satsning som vi kallar för “öppen kyrka”. Vi bjöd på glögg och pepparkakor 
utanför kyrkan och välkomnade folket in i kyrkan för att lyssna på julsånger 
och julmusik, värma sig lite, snacka med någon eller köpa lite hembakat eller 
en god bok. 
 
SYNLIG FRUKT
Att arrangera evenemang av liknande slag kräver otroligt mycket tid och 
engagemang, men det är så välsignat och stärker syskonbanden. Gud gav 
oss ett konkret bevis på hans välsignelse. En av umeås studenter, Josefin, fick 

en inbjudan i handen när hon var på stan och kom till vår 
sånggudstjänst. Hon bjöds hem av några av församlingens 
unga och besökte sedan Sackeuskyrkan en vecka senare 
på Pilgatans julmarknad. Efter detta började hon delta 
aktivt i vår verksamhet. Den 18 juni 2022 var det stort 
jubel i himlen då Josefin fick bli döpt i Sackeuskyrkan. 
Tänk så stort! 
 
Med stor frimodighet planerar vi vidare för liknande 
satsningar även detta år. “Han ska heta Immanuel, vilket 
betyder: Gud med oss!” 

RAKEL SMETANA
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LÅT OSS INSPIRERA VARANDRA
För en geografiskt utspridd missionsrörelse som ELM är det viktigt att samarbeta, inte bara i 
utlandsmissionen, men också i missionen i vårt eget land. Tillsammans får vi arbeta för att dela 
erfarenheter, inspirera och hjälpa varandra. När vi delar vad som fungerat bra eller mindre bra, 
sparar vi tid och kraft. Genom att se varandras arbete kan en ny längtan födas i oss att också nå 
ut, och vi kan få nya kreativa idéer om hur vi gör det. Tillsammans kan vi helt enkelt bli starkare i 
inlandsmissionen. I månadens nummer av Kompassen dyker vi ner i en missionssatsning i form av 
en utåtriktad verksamhet som drivs av Sackeuskyrkan i Umeå. Kanske några av deras erfarenheter 
kan hjälpa och inspirera din lokala förening eller församling?               JOHANNES HEULE
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Dela gärna er förenings eller 
församlings erfarenheter 
till inspiration och hjälp för 
andra, genom att maila till 
kompassen@elmbv.se.

LAYOUT:

Johannes Heule
johannes.heule@elmbv.se
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