Hur blir man
diakon?

BEHÖRIGHET För att bli diakon i Equmeniakyrkan
studerar du på diakonutbildningen vid Bromma
folkhögskola. Diakonutbildningen är en processorienterad påbyggnadsutbildning på 75 % under
två år. För att kunna söka utbildningen behöver
du en grundläggande socialt eller pedagogiskt
inriktad utbildning alternativt en utbildning inom
något vårdyrke. Du behöver även ansöka om att
bli kandidat inom Equmeniakyrkan.
UTBILDNINGEN Den diakonala påbyggnadsutbildningen har en karitativ, social och pedagogisk
inriktning och ger ett fördjupat studium av församling, samhälle, diakonal teologi, själavård, beteendevetenskap och socialpedagogik.
DIAKONKANDIDAT För att ordineras till diakon
inom Equmeniakyrkan behövs en ansökan om att
bli diakonkandidat. Ansökan ska helst göras i samband med ansökan till utbildningen.
Kontakt och ansökan:
MARIE LINDHOLM
handläggare medarbetarrekrytering
diakoner
marie.lindholm@equmeniakyrkan.se
08-58 00 31 83

www.equmeniakyrkan.se
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Linda Andersson arbetar som diakon i Ekensbergskyrkan i Solna.

DIAKON – handen
mellan kyrka och
samhälle

Är diakon
något för dig?

15 april
Senaste ansökningsdatum till
diakonutbildningen.

www.blidiakon.nu
DIAKONUTBILDNINGEN

 Tycker du om att arbeta med
människor och vill bidra till stöd och
omsorg för människor i utsatta livs
situationer?

 Vill du skapa förtroende och delaktighet, nätverka, vara med och
bryta ensamhet och dåliga livsmönster?
 Är du en god lyssnare?
 Vill du dela din tro och ditt sociala
engagemang med andra?
Då kan diakon vara något för dig!

Grönt är diakonernas färg för att den
symboliserar växt och utveckling.

Varför diakon?

Vad gör en diakon?

EN DIAKON HAR DET ARBETSLEDANDE
ANSVARET FÖR FÖRSAMLINGENS DIAKONI.
Diakonens uppdrag är att synliggöra dessa
frågor i församlingen och inspirera medlemmar att bli delaktiga i uppdraget. En diakon
kan även ha anställning i en organisation
som på kyrkans uppdrag arbetar för utsatta
människor.
EN DIAKON ARBETAR BÅDE INOM KYRKAN
OCH I SAMHÄLLET.
Arbetsuppgifterna varierar eftersom behoven
i samhället skiftar. Det kan vara själavård, att
uppmärksamma sociala orättvisor och bedriva påverkansarbete. I församlingen kan en
diakon t.ex. arbeta med barn och unga, asylsökande, missbruksproblematik eller vara anställd som församlingsföreståndare. Diakonen
har ofta ett stort kontaktnät med socialtjänst,
skola, sjukhus och ideella organisationer.

VARFÖR BLEV DU DIAKON?
– Jag tror att det är i diakonin som kyrkan blir trovärdig i människors ögon. Jag
drömmer om att vara med
och lyfta diakonin i vår kyrka
och se församlingar växa.

VARFÖR BLEV DU DIAKON?
– För att Gud har gett mig
gåvan att se och möta
människor. Jag jobbade som
ungdomsledare och kände mig kallad att fortsätta
arbeta i kyrkan.

SARA LÖFSTEDT

MAGDALENA GUSTAFSSON

diakon och församlingsutvecklare
i Region Mitt

diakon i Equmeniakyrkan Växjö

"Diakonen är Kristi
tjänare i församling
och samhälle med
uppgift att förmedla
Guds ord, ge omsorg,
erbjuda gemenskap
samt att särskilt stödja människor i utsatta
livssituationer och stå
på de förtrycktas sida.
Diakon ger tystnadslöfte om sådant som
anförtros i själavårdande samtal eller rör
människors personliga
förhållanden."
ur Teologisk grund,
Equmeniakyrkan 2015

Equmeniakyrkans diakonsmycke: Korset, försoningens symbol, som omsluts av hjärtat med
kärlek och omtanke för medmänniskan.

VARFÖR BLEV DU DIAKON?
– För att få hjälpa människor
att bli mer redo för livet.
Genom samtal, en värmande kopp eller annat som
människor behöver för att
kunna möta livet.
PETER KARLBOM

diakon i Redbergskyrkan i Göteborg

