Verksamhetsplan 2017-18
Version 2016-05-12

Vision
En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig och världen

Övergripande mål
Equmeniakyrkans övergripande mål är att i gemenskap med kyrkan i hela
världen stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt

Uppdraget
Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag.
Jesus Kristus är centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar mot centrum, och låter sig
formas av kyrkans Herre. Vi vill vara en kyrka som säger som det är – en sann röst i världen som
utmanas av Guds rike. Så inleds Equmeniakyrkans strategiska plattform som också innehåller ett
antal förhållningssätt för att beskriva vår längtan och som utmanar oss som trossamfund och
församlingar. Strategisk plattform utgör tillsammans med Teologisk Grund bärande dokument för all
verksamhet.
Kyrkans väsen är mission. I missionen blir kyrkan tydlig, synlig och handlande. Diakoni är tillsammans
med vittnesbörd och gemenskap tydliga kännetecken på Guds mission. Arbetet lokalt och globalt hör
ihop. Uppdraget delas med hela Kristi kyrka och utförs i ömsesidighet tillsammans med andra kyrkor
och samarbetsorganisationer. I den nationella och världsvida ekumeniska gemenskapen får vi dela
evangelium, resurser och behov i respekt för varandras övertygelser och gudstro. När livet delas
växer vi som människor och i tro. Vi är kallade att arbeta för en hållbar utveckling, global rättvisa och
fred på olika nivåer, fred mellan människor, med Gud och med skapelsen.
Utifrån de gåvor Gud ger oss, vill vi tillgängliggöra och fördjupa vår teologiska förståelse av evangeliet
i vår samtid och våra sammanhang. Vi vill lokala församlingar där människor finner en tro på Jesus
Kristus för första och hundrade gången – en tro som förvandlar och utmanar oss att i gemenskap,
tjänst och vittnesbörd göra denna värld till en mer fredlig och rättvis plats för alla.
För att nå mål, utvärdera och lära av erfarenheter samt finna bästa arbetssätt behöver
verksamhetsperioder omfatta längre tid och planeras i flera steg. Denna verksamhetsplan omfattar
dock endast två år under vilken det påbörjas ett arbete med en längre planeringsperiod.
Planen beskriver riktningsmål inom fem områden, vår gemensamma riktning och vad vi som kyrka vill
bidra till, samtidigt som den i sin förlängning tydliggör vad vi som gemensam organisation kan och
önskar bidra med. Kyrkokonferensen beslutar om verksamhetsområden och riktningsmål medan
kyrkostyrelsen och kyrkoledningen har att fastställa och följa upp delmål. Equmeniakyrkans personal
ansvarar för att finna lämplig verksamhet som kan bidra till att nå målen. De regionala
förtroenderåden involveras i möjligaste mån i processen.

Verksamhetsområden och Riktningsmål
Equmeniakyrkan (regionalt, nationellt och internationellt)...
Församlingsutveckling och stöd
1. ... utmanar och stödjer församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för
bekräftelse av tro, för överlåtelse till Jesus Kristus och där tro föds, delas och
fördjupas
Tro föds i mötet med Jesus Kristus. Equmeniakyrkan vill stödja församlingarna så att fler sådana möten
sker och att man ges redskap att ta vara på och stödja den tro som fötts där. Från 2020 kan detta leda
till att kyrkan välkomnar 3 % nya medlemmar varje år, 2014 var det 1,7 %. Därför vill vi:
a) prioritera utvecklingsarbete med målet att 15 % av EK:s församlingar årligen är aktiva i ett
utvecklingsarbete (med handledare) som leder till förnyat lärjungaskap.
b) under läsåret 2017/18 erbjuda en gemensam satsning och plan för fördjupning av bibelläsande
och den personliga tron med målet att 75 % av församlingarna deltar.
c)

i regionerna erbjuda minst 2 mötesplatser per år där tro föds, delas och fördjupas.

Församlingsgrundande
2. ... ger inspiration och redskap så att nya församlingar och gemenskaper grundas
och återplanteringar kan inledas
Equmeniakyrkan vill skapa förutsättningar för nya församlingar och gemenskaper med målet att det
2025 finns 50 nya/återplanterade gemenskaper/församlingar. Därför vill vi:
a) formulera en strategisk handlingsplan för detta område senast 2017.
b) starta verksamhet på 8 nya platser varav 1 ny gemenskap/församling med i huvudsak nya
svenskar.

Sammanhållen mission
3. ... fördjupar innebörden av en helhetssyn på mission där ansvar för evangelisation,
diakoni och Guds skapelse, såväl i Sverige som internationellt, tydligt delas i
ömsesidighet med samarbetskyrkor
Equmeniakyrkan vill tydligt hålla samman missionsuppdraget nationellt och internationellt. Det
globala perspektivet utgör därför grunden för allt arbete. Omställning till en hållbar värld har en
alltmer framträdande plats i vår kyrka och i internationella samarbeten. Därför vill vi:
a) att 12 nya församlingar under perioden engagerat sig för ett särskilt internationellt projekt eller
temaområde och 30 % av församlingarna arbetar med flykting- och integrationsarbete.
b) att det till 2019 finns 6 nya internationella missionsarbetare i Sverige och 6 nya missionärer har
avskilts till tjänst i annat land.
c)

ge aktivt stöd till församlingar och samarbetskyrkor inom fred, miljö och rättvisefrågor.

Utbildning
4. ... utmanar och utrustar till tjänst för Gud och människor i kyrkan och det
omgivande samhället genom strategisk utbildning, kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte
Equmeniakyrkan vill arbeta än mer strategiskt inom området utbildning och stärka samverkan med
folkhögskolor, THS och Bilda. Därför vill vi:
a) att antalet sökande till pastors- och diakonlinjerna ökar under perioden.
b) i samverkan med Equmenia ta fram en kompetensutvecklingsstrategi för ideella ledare och
personal.
c) att 200 personer årligen deltar i kompetensutvecklings/fördjupningsprogrammet för medarbetare
d) I varje region erbjuda nationellt samordnade styrelse- och ledarutbildningar för ideella med
tillsammans 300 deltagare per år.

Opinion
5. ... är en profetisk röst i samhället
Equmeniakyrkan vill vara en profetisk röst i samhället, tydligt finnas till för människor i utsatta
livssituationer och vara en efterfrågad röst i tro, livsåskådning och samhällsfrågor. Därför vill vi:
a) erbjuda församlingar 5 tillfällen per år för erfarenhetsutbyte, samt redskap i kommunikation och
opinionsarbete.
b) aktivt bidra till opinionsbildning i aktuella frågor t ex genom att stå bakom minst 10
debattartiklar per år och synas i riksmedia minst 2 gånger.

