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Närvarolista samt mötesanteckningar för Regionala Studierådet och Ortodoxa Prästrådet, 

söndag 28 oktober 2012, kl. 16:30-20:00, S:t Gabriels Syrisk Ortodoxa Kyrka, V. Frölunda. 

Närvarande präster: Fr. Nemanja Mijailovic (Serb. Ort. Göteborg/Bilda), Fr. Dragan Mijailovic 

(Serb. Ort. Göteborg), Fr. Milan Vukasin (Serb. Ort. Halmstad), Fr. Octavian Muresan (Rum. 

Ort. Borås), Fr. Abraham Garis (Syr. Ort. Göteborg), Fr. Besim Kurt (Syr. Ort. Göteborg), Fr. 

Warda Oraha (Öst. Ga. Göteborg), Fr. Okbay Kidane (Eritreansk Ort. Göteborg) 

Närvarande studierådet: Kevork Artin (Arm. Ort. Göteborg), Biruk Pedersen (Etiop. Ort. 

Göteborg), Kasandra Basta (Serb. Ort. Halmstad), Lali Dvali (Giorg. Ort. Göteborg), Jana 

Klebanova (Rysk Ort. Göteborg), Marko Miladinovic (Serb. Ort. Göteborg), Antonios 

Fassoulas (Grek. Ort. Göteborg), Anca Mousa (Rum. Ort. Göteborg), Mikael Fälthammar 

(Ant. Ort. Göteborg), Katarina Stenberg (Sv. Ort. Göteborg), Tedros Isaak (Eri. Ort. 

Göteborg), Violeta Miklea (Rum. Ort. Borås), Firas Barota (Öst. Ga. Göteborg), Yuhanes Kurt 

(Bilda) 

Några punkter från föregående möte (vilket vi inte hann diskutera): 

 Statistik för kyrkorna: Det har inte kommit in många svar från kyrkorna, varför vi 

väljer att inte gå vidare med frågan om den inte blir aktuell igen… 

 Ortodox ungdomskonferens hösten 2012: vi skulle arrangerat nu under hösten men 

tyvärr inställd pga hög arbetsbelastning och brist på tid. 

 Fördjupat inter-ortodoxt samarbete: Vi jobbar på det och kommer under 2013 att 

eventuellt presentera ett slags inter-ortodoxt råd. 

Mötesanteckningar 

1. Presentation och närvarolista 

2. Ortodoxa soppköket: Vi satsar på samma koncept och samma ställen i Göteborg, samt 

utökar lokalt på övriga orter (Trollhättan, Lidköping, Skövde, Halmstad, Borås, etc). 

Preliminära datum är tors 14 februari (alla hjärtans dag), fre 15 februari och/eller fre 

22 februari.  

3. Inter-Ortodox Julkonsert: Succén skall fortsätta och Guds ära skall lovsjungas! 2012 

års konsert äger rum i S:t Malke Syrisk Ortodoxa Kyrka i Bergsjön/Göteborg lördag 8 

december kl. 11-15 och innefattar hela regionen: alltså alla OBK-församlingar med 

körer som kan och vill vara med. Yuhanes och Nemanja förbereder med S:t Malke. De 

övriga församlingarna förbereder sina körer. Kallelse och affisch kommer separat. Vi 

diskuterar även om vi kanske skall ta bort jultemat och bara ha en inter-ortodox 

körkonsert vid bra tillfälle på året. 



4. Samtalsgrupper: Vi har börjat lansera samtalsgrupper i hemmen. Detta koncept handlar 

om att starta mindre studiecirklar som sker i hemmen men under kyrkans och prästens 

välsignelse och uppmaning/uppmuntran. Dessa samtalsgrupper kan handla om det som 

prästen/kyrkan vill, t ex Bibeln, Ortodox tro och lära, samt viktiga aktuella frågor – till 

uppbyggnad för den kristna ortodoxa familjen eller gruppen. På detta sätt vinner både 

de troende församlingsmedlemmarna (familjerna/grupperna) på ökat kristet samtal i 

hemmen vilket även gynnar kyrkorna med andlig/kyrlig verksamhet samt att det blir 

ökad verksamhet och ökade resurser från Bilda. Vi har lanserat till kyrkorna och skall 

satsa med att sätta en grund nu HT2012 och köra officiellt med studieplaner VT2013. 

De flesta kyrkor och präster är väldigt positiva till detta. 

5. Studie- och pilgrimsresa till Heliga Landet: Beslutat datum blir 23 september till 7 

oktober 2013 (+/- 2 dgr beroende på flygtider). Resan kommer att kosta närmare 

15000 kr/deltagare men deltagaravgiften blir 2000 kr/deltagare. Omkring mars månad 

2013 skall vi fastställa deltagare och datum etc. Resan skall vara andlig och biblisk, 

alltså i Jesu fotspår, och inte åt andra håll. Vi har under mötet delat ut boken ”I Jesu 

fotspår” som ett slags studiematerial och kommer att återkomma till hur vi fortsätter 

samtal och förberedelser i gruppen. Resan skall ha ett lagom tempo med både fast 

program för gruppen samt även egen fritid. Om det är någon som har annat intressant 

studie- och pilgrimsmaterial är det välkommet att ge oss. Vi måste även som grupp 

samt individuellt tänka på deltagarnas hälsa och säkerhet: att deltagarna skall vara 

kapabla att genomföra en sådan här resa i värme, med mycket promenad, etc.  

 

På samma sätt som vi skickade med fina och nyttiga citat från två Patriarker förra gången, vill 

vi denna gång skicka med citat med vishet från visa och fromma kvinnor – må deras böner 

vara med oss. 

Amma Theodora sade: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten (Luk 13:23). 

Träden kan inte bära frukt utan att ha tagit emot vinterns stormar och skurar, och på samma 

sätt är det med oss..." 

Amma Synkletika sade: ”Välj Moses ödmjukhet och du kommer att finna att ditt hjärta som är 

var en klippa ändrats till en källa med vatten. 

Amma Sara sade: ”Om jag bad Gud att alla människor ska godkänna mitt uppförande skulle 

jag finna mig själv som ångerfull vid dörren av var och en, men jag ska hellre be att mitt hjärta 

kan vara rent gentemot alla." 

 

Med förhoppning om att åter träffas i nytta och glädje! 

Hälsningar i Herren 

Yuhanes Kurt och Nemanja Mijailovic 

Konsulenter Ortodox Bildning och Kultur, Studieförbundet Bilda Väst 

yuhanes.kurt@bilda.nu | 0706-84 94 70 

nemanja.mijailovic@bilda.nu | 0736-89 48 78  
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