
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för 
Equmeniakyrkan i Sjövik 2020-09-23 med 

UR:s ordförande och Urban Erestam i 
Equmeniakyrkan i Sjövik 

 
Närvarande: Urban Erestam, Anne-Marie (Mia) Furbacken, Sara Alavik, Lennart Magnesköld, 
Daniel Alavik, Carina Ek, Inge Johansson, Kjell Helgesson, Bengt Alavik, Lars-Göran Lilja och 
Liselott Kronquist. 

§ 143 Välkomna 

Bengt hälsade oss alla välkomna till kyrkan. Urban läste från Kolosserbrevet 2: 1–7 och även 
från ”Bibeln idag”, enligt Bengts önskemål. 

§ 144 Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte lades till handlingarna utan kommentarer 

§ 145 Samtal med Urban om församlingen  

Urban började med att göra en tillbakablick på den NFU-undersökning som vi gjorde för 
snart fyra år sedan. Då var kärleksfulla relationer det vi var bäst på och utrustande ledarskap 
något som vi uppfattade oss vara mindre bra på. Det har hänt mycket sedan dess och Urban 
hade som förslag att vi skulle kunna göra en ny undersökning till våren. Det vore bra att inte 
låta det går för länge sedan den förra, om vi vill kunna göra en relevant jämförelse.  

Vi övergick sedan till de tre punkter vi hade samlats för att diskutera denna kväll:  

Gudstjänst – hur, varför och för vem? 

Unga vuxna – hur får vi dem delaktiga i församlingen och motiverade att ta ansvar? 

Dela tro – hur når vi ut med vår tro?  

Urban formulerade om frågorna för att vi skulle kunna gå till oss själva och inse hur vi skulle 
vilja ha en gudstjänst, vad som fick oss att vilja ta ansvar och hur vi kom till tro. Våra tankar 
kring detta är sammanfattade nedan.  

Gudstjänsten – Hur är en gudstjänst som du upplever som en ”ideal” gudstjänst? Vad 
innehåller den? 

• Musik - som ger ett annat tilltal än till exempel predikan.  
• Sånger med texter som förmedlar författarens tro och tankar. 
• Korta och kärnfulla predikningar. 
• Predikan som berör – då spelar inte tiden någon roll.  



 

 

• Predikan som knyter ihop bibelns texter med det dagliga livet.  
• Spontan bön 
• Vittnesbörd och personliga tankar 
• Innerlighet  
• Värme i gudstjänsten – välkomnande, stillhet, bön och ljuständning.  
• Variation 
• Beror mycket på ens egna förväntningar och vad man kommer med för ”bagage” till 

kyrkan just den dagen. 

Frågor:  

Var det lättare förr, då man ofta hade fler möten? Dessa möten hade olika målgrupper. 

Vad gör vi för dem som är ovana kyrkobesökare? Behöver vi ändra på något för att de ska 
känna sig välkomna? Hur skapar vi en öppen vi-känsla? 

 

Unga vuxna – Hur ser ledarskap ut i en församling som lockar människor att gå in i 
uppgifter? Vilka förebilder hade du som ungdom/ung vuxen som motiverade dig att ta 
ansvar? Vilka egenskaper hade de?  

• Man är sig själv 
• Har alltid dörren öppen för prat och te 
• Blir glad för att man hjälper till 
• Visar att alla har sin plats 
• Har tid 
• Visar att det finns utrymme också för icke-perfekta människor 

 

Att dela tro – Hur kom du till tro? Tänk igenom din egen upplevelse. Var det en unik 
händelse eller en växande övertygelse? 

Flera hade upplevelser från förböns- och lovsångsstunder eller läger där de hade tagit första 
steget i tro. Andra hade inget specifikt tillfälle, utan tron hade kommit peu à peu. Att se 
andras glädje och gemenskap och viljan att få dela detta själv var inspirerande och drivande. 

 

§ 146 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde bestämdes till torsdagen den 8:e oktober klockan 18.30, i kyrkan. Daniel 
skriver.   

§ 147 Övriga frågor 

Scouterna säljer kakor för att få in lite pengar till verksamheten. Kontakta Carina för mer 
information.  

§ 117 Avslutning 



 

 

Mötet avslutades med bön av flera personer för församlingen och bygden. Vi sjöng också 
”Må din väg gå dig till mötes” tillsammans.  

 

 

 

…………………………………………..  ………………………………………….. 
Liselott Kronquist   Bengt Alavik 
Sekreterare    Justerare 

 


