
“Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Galaterbrevet 3:28

”
“De kysste varandra under tårar, och till slut grät Da-
vid våldsamt. Då sade Jonatan till honom: ”Farväl. Vi
båda har svurit varandra en ed i Herrens namn: Her-
ren skall vaka över förbundet mellanmig och dig och
mellan våra efterkommande för all framtid.”

Första Samuelsboken 20:41-42

”
“MenRut svarade: ”Tvingamig inte att överge dig och
vända tillbaka. Dit du går, går också jag, och där du
stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din
Gud är min Gud.”

Rut 1:16

”

Kontakta oss
Gå gärna med i vår facebook-grupp EKHO Unga. Där kom-
mer uppdateringar och påminnelser när en träff närmar sig.
Gruppen är privat, så bara andra medlemmar i gruppen kan
se att du är med i den. Du är också välkommen att kontakta
oss via mail om du undrar något om verksamheten.

 ungdom@ekho.se
 www.ekho.se/goteborg
 www.facebook.com/groups/499974210031161

Hemsida Facebook-grupp

April 2022

Ung, kristen och
hbtq+?

www.ekho.se/goteborg
www.facebook.com/groups/499974210031161


Vad är EKHO?
EKHO är en ekumenisk förening för kristna hbtq-personer.
Vi vill att alla ska få känna styrkan i att vara en hel
människa, skapad till Guds avbild. Vi vet att hbtq-personer
hör hemma i kristenheten och kyrkor och det är något vi
arbetar för.

Det här häftet riktar sig till dig som är 15-30 år, kris-
ten och hbtq+, och söker ett sammanhang där du kan få
träffa likasinnade. Utöver den verksamhet som nämns här
har EKHO även andakter, temakvällar, samtalsgrupper och
andra aktiviteter som är öppna för personer i alla åldrar.
Mer information om det går att hitta på vår hemsida.

QueerQvällar i Sjömanskyrkan
EKHO och Carl Johans pastorat håller tillsammans i
QueerQvällar för unga vuxna. Vi träffas regelbundet i
Sjömanskyrkans lokaler vid Stigbergstorget.

En vanlig kväll börjar vid 17 med drop-in, häng och
fika. Från 18 diskuterar vi ett ämne som är kvällens tema.
Vad temat för kvällen är varierar, men har alltid med hbtq
att göra, ofta i relation till kyrkan.

Under våren 2022 träffas vi följande datum: 10 februa-
ri, 24 februari, 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj, 19
maj.

Läger för unga vuxna
Varje år anordnar EKHO ett läger för unga vuxna i åldrarna
15-30 år någonstans i närheten av Göteborg. År 2022 blir
lägret den 18-21 augusti.

På EKHOs läger för unga vuxna finns möjlighet och öppen-
het att dela tankar kring identitet, sexualitet och tro utan att
behöva dölja vem en är, vad en känner och vad en tror på. Vi
som deltar i lägret kommer från olika kyrkor och samfund,
i spridda åldrar och med olika erfarenheter och identiteter.
Det brukar vara en fin upplevelse att få möta andra som
förstår hur det är att leva som hbtq-person i kyrkan.

Att vara med på lägret kostar 400
kr. Sista anmälningsdag är 1 augusti.
Därefter kan du anmäla dig och stå
på reservlista. Anmälan sker via QR-
koden, och där finns även mer infor-
mation om betalning och liknande. Du
kan även hitta mer information och länk till anmälan på
www.ekho.se/unga-1. Hoppas vi ses på lägret!

Någon att prata med
Om du behöver någon att prata med om hbtq och kristen
tro, din egen livssituation eller de problem du möter
i din församling, tag kontakt med EKHO Göteborg på
anna-karin@ekho.se eller ingela@ekho.se. Vi erbjuder
stödsamtal som någon av våra anställda håller i. Du kan
också få hjälp vidare till präst, pastor, diakon eller liknande
som finns i vårt nätverk och som vi har förtroende för.
Tveka inte att höra av dig om du känner att du behöver
prata.

Bli medlem
Ingen av verksamheterna som nämns i det här häftet kräver
att du är medlem i EKHO, men bli gärna det ändå! Som
medlem är du med och stöttar vårt viktiga arbete för öppna
kyrkor och samfund. Du kan vara allt från stödmedlem
till att vara en del i gemenskapen som finns inom EKHO.
Nedanstående uppgifter gäller för medlemskap i lokalföre-
ningen EKHO Göteborg.

Medlemsavgift: 200 kr per år
100 kr per år för student, arbetssökande och pensionär

Plusgiro: 52 55 68-2. Skriv i första hand ditt namn och
mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap.
Swish: 123 494 87 82. Skriv i första hand ditt namn och
mail-adress, ange därefter att det gäller medlemskap.
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