
Styrelsens förslag till        
Equmeniakyrkan Kungälv - Vägval 2021 
 
Församlingens vision: 
Vi vill vara en kyrka för hela livet 
där mötet med Jesus Kristus förvandlar 
mig, dig och världen. 
 

x Fem områden 
◦ Equmeniakyrkans fokusområden framgår  

x Tre delar inom varje område  
◦ A. Påstående - avsett att inte ändras  
◦ B: Förklaring – avsett att inte ändras varje år 
◦ C: Särskilt viktigt det närmaste året 

 
 
1. Tillsammans i gudstjänster och offentliga samlingar 
 
A: Gudstjänsten är församlingens viktigaste offentliga mötesplats. Vi växer, mognar och fördjupas i 
tro och liv genom att bibelordet, bönen, sången och delandet blir angeläget i livets alla skiften. 
 
B: Församlingen vill att många är delaktiga inför och under gudstjänster och andakter och önskar 
underlätta för alla åldrar, oberoende av social och etnisk bakgrund, att känna sig hemma i kyrkan 
och finna tro på Jesus. 
 
C: I fokus 2021: Vi hoppas på att vi snart kan ses och fira gudstjänst i vår kyrka. Vi vill fortsätta 
prova på olika former av gudstjänst och ge fler tillfällen än söndag förmiddag för bön, nattvard och 
andakt. Vi vill, även efter pandemin, ibland kunna erbjuda digitala gudstjänster, andakter och 
mötesplatser. 
 
 
2. Tillsammans i praktiskt arbete 
 
A: Vår fastighet – utomhus och inomhus – ger möjligheter till möten och aktiviteter, men måste 
också vårdas. Kyrkobyggnaden kräver underhåll och har behov av renovering, men även tomten 
kräver sitt. 
 
B: Församlingen vill att det praktiska arbetet i och för kyrkan ska präglas av ansvar för klimat och 
miljö, kännas glädjefyllt och gemenskapsfrämjande och att många vill delta utifrån sina resurser.  
 
C: I fokus 2021: I år prioriterar vi belysningen inomhus, värmestyrningen och att upprätthålla den 
grundläggande skötseln som behövs veckovis genom bl.a. värdgrupper och rep-gubbar, samt genom 
de stora arbetsveckorna en gång/termin. Vi vill i alla inköp eftersträva miljövänliga produkter. 
 
 
 
 
 



 
3. Tillsammans i församlingen 
 
A: Vårt gemensamma och personliga engagemang är grundat i tron på Jesus Kristus och tar sig bl.a. 
uttryck i omsorg om varandra och om Equmenia, församlingens barn- och ungdomsarbete. Denna 
omsorg bär vi alla, tillsammans med anställda och förtroendevalda.  
 
B: Vår önskan och vårt mål är att alla i församlingen och dess närhet känner att det är möjligt att få 
stöd, tröst och uppmuntran, i och av församlingen, i livets olika skeden. Vi vill förbereda oss för 
framtida behov och utmaningar, genom att bland annat samtala om längtan och uppdrag. 
 
C: I fokus 2021: Ge bönen större utrymme i vår församling, t.ex. genom att börja varje termin med 
bönedagar och uppmuntra start av smågrupper med samtal kring församlingens uppdrag, kristen tro 
och mänskligt liv. Vi vill öppna för framtidsfrågor som berör hur församlingen behöver förändras i 
relation till omvärlden. Vi vill fortsätta skicka församlingsmail med information och lyfta fram 
gemensamma böneämnen.  
Församlingen vill att alla anställda, medlemmar och volontärer, gemensamt ska sträva efter god 
arbetsmiljö och motverka och förhindra kränkande särbehandling i all verksamhet.  
 
 
4. Tillsammans i Kungälv 
 
A: Församlingen är en del av Kungälv och vill vara med och ta ansvar för det gemensamma livet 
utifrån tillgängliga resurser. Vi vill delta i nätverk och samlingar som främjar gemenskap mellan 
människor i och utanför kyrkorna. Särskilt vill vi vara med och bidra till större rättvisa och trygghet 
för olika utsatta grupper i vårt samhälle, såväl barn som vuxna. 
 
B: Engagemanget för Kungälv tar sig uttryck i samarbete med Svenska kyrkan, Pingst Kungälv, 
Kungälvs kommun, Fredsrörelsen, Rädda barnen och Agape. Det sker genom Second Hand, RPG, 
Hela Människan i Kungälv, Mötesplatsen, POSOM, etc. 
 
C: I fokus 2021: Tillsammans med våra samarbetspartners kring Mötesplatsen vill vi göra en omstart 
för att möta behoven hos de målgrupper vi vill stödja och där vi tar med oss lärdomar av pandemin. 
Vi vill fortsätta bygga broar mellan Mötesplatsen och församlingens och Equmenias samlingar. 
 
 
5. Tillsammans i världen 
 
A: Församlingen är en del av Equmeniakyrkan i Sverige och delar ansvaret för gemensamma 
åtaganden inom mission och biståndsarbete i olika former genom Equmeniakyrkan och Diakonia. 
 
B: Församlingen vill ge information och skapa engagemang kring Equmeniakyrkans och Diakonias 
arbete i andra länder, samt kring olika aktuella globala frågor, i gudstjänster och andra samlingar. Vi 
vill också vara med och samla in pengar till detta arbete och uppmuntra till gåvor av både 
ekonomiskt och praktiskt slag.  
 
C: I fokus 2021: Att ta upp frågor kring klimat och miljö och utmana varandra och samhället i dessa 
frågor. Församlingen vill fortsätta hitta nya former för att arbeta med mission och globala 
rättvisefrågor och regelbundet under året aktualisera Equmeniakyrkans och Diakonias projekt. 
 
 
 
 
 


