
Teologisk grund* 
för Iona-Sverige

Vi tror att Gud är --

och att  vår  tro och relation med Gud fördjupas
och växer i relation och gemenskap med andra och
när vi söker leva i Jesu efterföljd.

Vi  längtar  efter  ett  liv  där  det  heliga  och
vardagliga,  gudstjänst  och  arbete,  mystik  och
politik hålls samman i dagligt liv.

För att förverkliga det vi längtar efter, behöver vi
daglig  bön  och  bibelläsning  och  ett  konkret
engagemang i världen.

Det Iona-inspirerade nätverket i Sverige vill vara
till  för  att  föra  samman  människor  som längtar
efter helhet i livet.

Vi  tror  att  vi  behöver  uppmuntra  och  stödja
varandra genom äkta möten där vi delar våra liv,
för att kunna leva och handla helhjärtat i världen.

Årligt löfte för dem som vill

Jag förbinder mig för det närmaste året att sträva
efter:
att söka det liv där det heliga och det vardagliga 

hålls ihop;
att ha daglig bibelläsning och bön;
att söka ett konkret engagemang i världen;
att bidra till att föra samman människor som 

längtar efter helhet i livet;
att söka äkta möten där vi delar våra dagliga liv 

för att kunna leva och handla helhjärtat i 
världen.

* formulerades på medlemsdagarna  under  sommarveckan 2009
tillsammans med Peter Millar från Iona Community 

Välsigna oss, Gud,
med solens ljus ovan oss,

med jordens kraft under oss,
med vänners omsorg runt omkring oss,

med din avbild djupt inom oss,
med din framtid som väntar oss.

Amen.

En välsignelse från Iona

Det Iona-inspirerade Nätverket

 i Sverige

Vi  är  en  kristen  ekumenisk  gemenskap  av
kvinnor  och  män  som  längtar  efter  att  leva
helhjärtat i världen och att få ihop det heliga med
det  vardagliga.  Vi  vill  bygga  gemenskap  och
tillsammans reflektera över hur vi lever i världen. 

    Engagemang för fred, rättvisa och miljö är en
viktig del av vårt vittnesbörd om en medkännande
Gud som är nära både människor och skapelse. Vi
hämtar  inspiration  från  Iona  community  och
keltisk kristen andlighet.

Hur det började

    George MacLeod, församlingspräst i ett fattigt
varvsdistrikt  i  Glasgow på  30-talet  upplevde  att
det fanns ett stort glapp mellan kyrkan/religionen
och  människornas  vardagsliv.  Kyrkan  hade  inte
mycket  kontakt  med  människornas  vardagsliv.
MacLeod tog  med  sig  sex  unga  präststuderande
och  sex  arbetslösa  varvsarbetare  till  ön  Iona
utanför Skottlands västkust. Deras uppgift var att
bygga upp det förfallna klostret. 



    De arbetade sida vid sida, samtalade och firade
gudstjänst  tillsammans  morgon  och  kväll.  Detta
blev  starten  och  grunden  för  Iona  community.
Huvudtanken  är  fortfarande  att  föra  samman
människor med olika erfarenheter, för kortare eller
längre tid, att mötas kring tro och andlighet med
olika  erfarenheter  för  att  leva  dagligt  liv
tillsammans och hitta vägar till att leva engagerat i
världen. Iona Community har medlemmar i flera
världsdelar och flera nätverk finns i Europa. Vill
du veta mer se deras hemsida www.iona.org.uk

   I vår komplexa värld är det inte lätt att skapa
oaser i tiden där vi kan öppna oss för det heliga,
leva i djupa och meningsfyllda relationer och söka
att leva på ett sätt som skyddar och upprättar vår
värld. Många svenskar har under åren besökt ön
Iona och hämtat kraft och inspiration för sitt eget
liv  och  för  ett  socialt  engagemang  från
gudstjänster och andakter i klosterkyrkan.

 Sedan  år  2006  finns  det  Iona-inspirerade
nätverket  i  Sverige. Det startade med att  många
intresserade samlades till  ett möte i Uppsala där
en styrgrupp utsågs. 

 Vad gör vi?

  Vi  inbjuder  till  medlemskap  i  ett  nätverk  för
människor  som är intresserade av att  förverkliga
visionerna från Iona i vårt land. Vi söker det som
passar  för  svenska  förhållanden.  Det  som är  ett
stort  behov i  Sverige idag är gemenskap.  Under
året  anordnas flera mötesplatser  med olika tema
bl.a. en sommarvecka öppen för alla.

   Vi bygger gemenskap genom att  vi  lagar
mat,  diskar,  städar,  sjunger,  dansar,  ber  och
skapar  gudstjänst  tillsammans.  Inbjudna
föreläsare ger inspiration och kunskap och vi
samtalar om hur vi vill leva i världen och hur
vi kan konkretisera det. 

  Årsmötet  kallas  för  ”vintermötet”  där
medlemmarna  möts  för  att  besluta  om
aktiviteter och inriktning för kommande år.   

     På vintermötet kan man avge eller förnya
det årliga löftet och tid ges för var och en att
reflektera över hur året varit och dela tankar i
smågrupper.  Vi  kan  på  det  sättet  stödja  och
styrka varandra i  våra  åtaganden och hur vi
vill leva i världen.

   För  att  stödja varandra i  vardagen är det
värdefullt  att  bilda  lokalgrupper  som
regelbundet  samlas  i  hemmet  och  äter  en
enkel måltid tillsammans. Där kan man dela
livet och bygga gemenskap, ge varandra stöd
och uppmuntran i strävan att leva helhjärtat. 

    Som medlem i nätverket kan man vara med
i  en  daglig  bönegemenskap.  Man  får  ett
bokmärke med text för en daglig Paus och vi
följer en  bönelista och ber  gemensamt varje
månad:

� För  varandra  –  (varje  medlem  får
förbön en dag i månaden)

� För de böneämnen som finns på listan

� För världens länder

� För veckodagens tema – 
               måndag – fred och rättvisa; 
               tisdag – lande; 
               onsdag – försoning; 
               torsdag – skapelsens integritet, 
               fredag – ekumenik och interreligösa 
                             relationer; 
               lördag – gästfrihet och 
               söndag – överlåtelse till Kristus) 

För vem?

Vi välkomnar alla som är intresserade, andligt
sökande såväl som kristna! För mer information
se vår hemsida! 

Bli medlem:

 Betala  in  årsavgiften  på  minst  200  kr,

reducerad avgift 100 kr, till pg 824-3 (Svenska
Missionskyrkan,  de  hjälper  oss  med  bokför-
ingen).  Märk  talongen  ”Iona”  och  ditt  namn.
Viktigt så att vi vet varifrån pengarna kommer. 
Maila samtidigt dina adressuppgifter till
info@  ionasverige.se   för uppdatering av
adresserna. 

Hemsida: www.ionasverige.se

Twitter: IonaNatverket

Facebook: Det Iona-inspirerade nätverket 

Iona Community Skottland hemsida:
www.iona.org.uk

  

  Vi  samarbetar  med  Brommadialogen  och
Brobygge, se www.brommadialogen.se


