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Vänner!
Här kommer en hälsning från Föreningen Gemensam Framtid!
I detta brev finns mycket viktig information till hela församlingen.
1.

Lägesrapport och information (sid 1–2)

2.

Översiktlig sammanställning av remissvar (Sid 3–4)

3.

Strategisk plattform (sid 5–6)

4.

Den nya gemensamma kyrkan och dess namn (sid 7–9)

5.

Kallelse till bildarmöte 4 juni 2011 (sid 10)

6.

Nominera personer till GF-kyrkans styrelse! (sid 11)

7.

Hälsning från samfundsledarna (sid 12)

Det är nu bara ett halvår tills vi möts till bildarmöte i Stockholm för att besluta om vi tillsammans vill
ta ett steg vidare och bilda ett nytt kyrkosamfund i Sverige.
Det är en hektisk tid med många frågor som söker – och finner – svar. Tillsammans bygger vi vidare
på det som vi ber om och hoppas på skall bli ett samfund som är med och förändrar Sverige!

Förslag till grunddokument för den nya kyrkan
Just nu läggs sista handen vid nästa utkast till grunddokument för den nya kyrkan. Det bygger på den
remiss som skickades ut i maj, och har nu bearbetats utifrån de svar på remissen som inkommit. Vi
uttrycka ett stort TACK för det enorma och gedigna arbete som NI gjort i församlingar och i andra
konstellationer med att ta er tid och svara på remissen.
Under jul och nyår och fram till mitten av januari kommer så den nya texten gå på en kortare
bearbetningsrunda till RUT-gruppen (Reflektion, Utmaning, Teologi), equmenia, GF-ung och
Medarbetarförbunden. Dessutom kommer vi fortsätta redovisa arbetet med det nya grunddokumentet
på hemsidan allt eftersom det fortskrider. Där kommer också finnas möjlighet att kommentera arbetet
och komma med synpunkter, dock senast 31 januari. Adressen är www.gemensamframtid.se.
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Strategisk plattform
En annan mycket viktig fråga för GF-processen är att vi tillsammans arbetar fram en strategisk plattform för den nya kyrkan. Bifogat detta brev finns ett särtryck av den strategiska plattformen så som den
just nu ser ut. Där finns en vision tillsammans med några utvecklande rader om den, där finns också
förhållningssätt för den nya kyrkan. Under den närmaste tiden kommer dokumentet utökas med strategiska områden. Vi be om respons på dokumentet i dess nuvarande form. Det är ett levande dokument
som ändras vid GF-styrelsens sammanträden då synpunkter har inkommit.

Namn på den nya gemensamma kyrkan
Slutligen kommer vi också under den närmaste tiden intensifiera arbetet med att finna ett lämpligt
namn på den nya kyrkan. På sidan 7–9 finns en lista på namn som GF-styrelsen processat fram. Vi ser
alla dessa namn som möjliga och bifogar också våra övervägningar kring dessa namn. Även här vill
vi få in era synpunkter och funderingar. Vi vill också här passa på att tacka för alla namnförslag som
strömmat in! Tack för ert engagemang!

Processen vidare
Efter GF-föreningens styrelsemöte 4–6 februari kommer vi lämna över grunddokumentet till samfundsstyrelserna. Vid ett gemensamt styrelsesammanträde den 25–26 mars kommer GF och
samfundsstyrelserna besluta om den slutgiltiga skrivningen som skall skickas till konferenserna och
slutligen beslutas på bildarmötet den 4 juni.
Under våren kommer GF i samarbete med distrikt, distriktsföreståndare och regioner ordna samlingar där man kan få information om processen, hur diskussionen gått och hur resan framåt ser ut.
Vi vill att processen skall vara öppen och du och din församling är välkommen att komma med synpunkter och frågor när som helst.
Vi vill också be dig och din församling om att regelbundet ha med processen i dina och era förböner.
Guds vilja ska ske.

Styrelsen för Gemensam Framtid genom
Lasse Svensson
031-788 00 40
lasse.svensson@gemensamframtid.se
Bråtåsvägen 74
434094 Vallda

Lägesrapport och information
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Översiktlig sammanställning
av remissvar
Vid en genomläsning slås man av vilket omfattande arbete som har gjorts i remissvarsarbetet. Över 500
svar och det är en fantastisk läsning och de omfattande texterna gnuggas nu i
Gemensam framtids arbetsgrupp för remissvaren.
Svaren vittnar om en omfattande process som reflekterar församlingens och kyrkans uppdrag,
grundläggande teologi, församlings- och kyrkosyn. På många sätt ger remissvaren anledning till optimism. De tre kyrkorna närmar sig en ny gemensam kyrka. GFs ansats om strategisk plattform fyller väl
ut de brister som påpekas angående visioner.
Bland svaren finns exempel på gemensamma bidrag från flera församlingar (även med hemvist i
olika samfund) tillsammans.

En grundläggande fråga
Remissvarsgruppens bedömning är att den mest grundläggande frågan just nu, i arbetet med beslutstext till konferenserna 2011, är hur vi hanterar förhållandet mellan det gemensamma och det lokala.
Till den hör följdfrågorna om den generella giltigheten för dop och medlemskap i GF-kyrkan samt
möjligheten för den nya kyrkan att ingå ekumeniska överenskommelser med andra kyrkor och samfund.

Tillsyn
Tillsynsbegreppet kommenteras i många remissvar. Frågor ställs om ansvarsnämndens funktion och
befogenhet. Tillsyn tolkas som ett uttryck för en hierarkisk kyrka. Ömsesidigheten gällande tillsyn och
beroende upplevs av vissa som svårförståelig.

Medlem och tillhörig och dopet
Majoriteten av remissvaren ställer sig avvisande till skrivningen om medlemskap och tillhörighet. För
övrigt är denna fråga den som behandlas av flest antal svaranden. Ett antal svar förordar att ordningen
kan tillämpas för barn men inte för vuxna. Många församlingar i Missionskyrkan och Baptistsamfundet
önskar behålla möjligheten till medlemskap utan dop. Metodistförsamlingar önskar koppla medlemskapet till dopet och bekännelsen. Frågan om dopets giltighet och utrymme för troendedopet diskuteras
utifrån remissens text och formuleringen ”dopet är ett till sitt innehåll”.

Nattvard utan pastor
Detta kommenteras av många församlingar i SB och SMK. Skrivningen i Gemensam grund (om att när
pastor saknas kan någon annan väljas och avskiljas genom bön och handpåläggning) bedöms av många
som komplicerad och onödig. Metodistförsamlingar anger att det mest naturliga är att pastor förvaltar
sakramenten och om någon annan skall göra det ser man gärna att det finns särskild utbildning för
detta.
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Demokratiskt underskott
Här finns många exempel i remissvaren att man uppfattar texterna som ett steg tillbaka när det gäller
demokrati. Flera svar beskriver GF-kyrkan som hierarkisk och toppstyrd. Många föreslår en större
styrelse. Kyrka och församling som olika nivåer är en skrivning som upplevs negativ.

Regional indelning
Ett betydande antal remissvar förordar nuvarande modell med distrikt som egna, demokratiskt uppbyggda, organisationer.
Frågan om regional indelning har hanterats av GF-styrelsen i en arbetsgrupp. GF-styrelsen har på
arbetsgruppens förslag beslutat att frågan om den regionala närvaron utreds ytterligare tillsammans
med equmenia med en offensiv tidsplan. Frågan kommer därmed inte vara föremål för beslut vid bildarmötet 2011. Under utredningstiden uppmanar GF-styrelsen Missionskyrkans distrikt att, i samarbete med Baptistsamfundets distrikt, utveckla kontakten med alla församlingar inom GF-kyrkan.

Tidsaspekten
Ett antal församlingar redovisar att de önskar mera tid för arbetet med Gemensam grund och förslag på
stadgar. Vissa församlingar önskar ytterligare en remissrunda. Andra menar att ett stadgedokument bör
kunna tas 2011 men att det teologiska materialet behöver bearbetas under en längre tid. Vissa församlingar (inte bara Metodistförsamlingar) föreslår att vi väntar in Metodistkyrkan som, i formell mening,
inte kan ansluta till den gemensamma kyrkan förrän i samband med Centralkonferensen i oktober
2012.

Översiktlig genomgång av remissvar
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Strategisk plattform
för den nya GF-kyrkan

Vi vill vara en kyrka som säger som det är – en sann röst – i världen som utmanas av Guds rike. Därför
måste vi också vara ärliga om vår egen historia. Vi har inte lyckats gestalta det evangelium som förändrar världen, eller själva bli förändrade. Nu behöver vi ta nya steg.
Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje ny dag.
Jesus är centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar in mot centrum, och låter sig formas
av Kyrkans Herre.
Gud, som Fader, Son och Ande har skapat oss, älskar oss, räddar oss, kallar oss och sänder oss. Så
älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom, inte skall gå under
utan ha evigt liv. (Joh 3:16)
Kyrkan är Guds mission och kännetecknas främst av diakoni, vittnesbörd och gemenskap. Gå därför
ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär
dem att hålla alla de bud jag har gett er och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20)
Det här är ett försök att i ord beskriva den nya gemensamma kyrka vi i GF-styrelsen vill vara med
om att skapa. Vi skissar på en vision, ett antal förhållningssätt och pekar ut strategiska områden.

Vision: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”
Det finns bara en kyrka, Jesu Kristi världsvida kyrka, av den är vi en del.
• vi har en önskan att enheten djupnar och utvecklas ytterligare och är öppna för enhet också med
andra kyrkor, i och utanför Sverige.
• vi strävar efter att den nya gemensamma kyrkan ska finnas i hela Sverige – geografiskt, kulturellt och
uttrycksmässigt.
• allt som livet rymmer ska också få finnas i kyrkan; glädje, sorg, framgång, misslyckande, tro, tvivel,
liv och död.
• Gud inbjuder varje människa till en relation med Jesus Kristus, församlingen är en plats där det
mötet kan ske i gudstjänst, bön, bibelmöte, i gemenskapen i arbete eller över en fika, och genom dop
och nattvard.
• mötet med Jesus Kristus lämnar ingen oförändrad, det får konsekvenser i hela livet för den enskilde
och genom det för hela vår värld.

Förhållningssätt
Så här vill vi att den nya gemensamma kyrkan ska förhålla sig till Gud, världen och sig själv. En kyrka som
lever ut sina förhållningssätt är trovärdig. Detta utmanar oss som trossamfund och alla våra församlingar.
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Vi vill att kyrkan ska ...
… präglas av Guds mission. Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra människor till tro och kyrkan
finns för att vi ska kunna utföra det. Kyrkan, är Guds – Faderns och Sonens och Andens – och förebilden för
den gemenskap som inbjuder och öppnar för människors relation med Gud. Så som Jesus tjänade oss ska vi
tjäna våra medmänniskor.
Det innebär att kyrkan alltid måste vända sig utåt, se Guds handlade i vår värld och utmanas av den
tjänaranda vi lär av Jesus själv.
… se diakoni som kyrkans främsta märke, tillsammans med vittnesbörd och gemenskap. För att
kyrkan ska kunna vara trovärdig behöver den leva som den lär. Jesu uppmaning till kyrkan leder till
samhällsengagemang, vi ska vara en röst i samhället som gör skillnad.
Detta innebär att kyrkan är något annat än en förening
– men ett redskap som ägs av Gud och syftet att gestalta Guds rike i vår värld.
… våga prioritera. Det bra ska inte få stå i vägen för det bästa. Visionen visar oss vad som är det
viktigaste just här och just nu.
Detta innebär att vi måste lära oss att göra det som är viktigast, inte göra allt.
… präglas av mångfald. Vi är alla olika som människor och det måste avspeglas också i kyrkan. Alla
ska få plats. Kärnan är densamma och där är vi alla ett, trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig.
Detta innebär att vi mer medvetet måste arbeta för att hålla ihop vår mångfald och dessutom vara
beredda att öppna för fler människor i vår gemenskap; etniskt, åldrar, olika funktioner, utbildningar och
kompetenser, och behov.
… vara relationell. Ensam är inte stark. De olika delarna i kyrkan är olika genom mångfald. De olika
delarna gör olika saker för att de vågar prioritera. Helheten blir endast fullständig om kyrkan byggs upp
av de olika delarna.
Detta innebär att såsom människor utgör Guds församling, är församlingarna den samlade kyrkan.
… vara en plats där hela livet ryms, en plats för brustenhet, för glädje och lust. En plats för gemenskap
där man kan dela livets alla skeden och äkta relationer byggs. Oavsett i vilken livssituation man
befinner sig skall man kunna komma till kyrkan som man är, och bli bemött efter sina behov.
Detta innebär att vi alltid måste vara redo att öppna nya dörrar in i vår gemenskap.
… genomsyras av bön. Det är i relationen mellan Gud och människa som kyrkan finns och uttrycks
sättet för denna relation är bönen, samtal med Gud.
Detta innebär att som Gud vänder sitt ansikte till oss...
… präglas av Guds ord – som väcker tro och förkunnar Guds nåd – och där varje ”läsare är sin egen
teolog” och i gemenskapen tyder, tolkar och lever Guds vilja och talar till världen.
… blickar vi in i Guds vilja.
… utmärkas av att den förmedlar Guds förlåtelse som befriar människor.
Detta innebär att vi måste våga ta ställning, möta konflikter och spänningar och vara en agent för Guds
rikes ”annorlundahet”.
… vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka (miljömedvetenhet), en socialt hållbar kyrka (gemenskap)
samt en ekonomiskt hållbar kyrka (förvaltarskap).
Detta innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.
… stå för förnyelse. Den bör hela tiden söka nya, för vår tid bättre lämpade sätt att vara kyrka på. Innehållet är evigt, men formen bör hela tiden förnyas.
Detta innebär att vi alltid måste våga ompröva våra arbetssätt och prioriteringar.

Strategisk plattform
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Strategisk inriktningar
Med utgångspunkt i den strategiska plattformen har GF-styrelsen formulerat tre strategiska inriktningar som
vägval för GF-kyrkan, styrande för prioritering av resurser och val av strategiska områden. Jesu Följ mig! gäller
enskilda, församlingar och GF-kyrkan som ett särskilt fokus på en kyrka som lever Jesus vilja genom att tjäna
andra, förmedlar Guds förlåtelse och nåd, och själva predikar – Följ mig!

Framåt – inåt - utåt
Utifrån visionen, och de förhållningssätt som presenterats, ser vi att GF-kyrkan har tre tydliga gemensamma
områden som nu måste prioriteras:
1.
Utveckla mångfalden till en rik palett i skärningspunkten mellan Guds uppdrag och människors behov.
FRAMÅT
2.
Ta emot inbjudan att följa Jesus. Samtidigt som vi på nytt prövar arbetssätten fördjupas vi i vår tro och
utvecklar tilltalet till människor runt omkring oss. INÅT
3.
Utveckla arbetet – medvetenhet och former – som gör att vi svarar mot behovet att finnas i hela vårt land –
geografiskt, kulturellt och uttrycksmässigt – och globalt. UTÅT
Dessa tre områden bearbetas nu i GF-styrelsen som kommer att tillsätta arbetsgrupper.
Nuvarande arbetspapper kan läsas på hemsidan! www.gemensamframtid.se

Strategisk plattform
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Den nya gemensamma
kyrkan och dess namn
Styrelsen för Gemensam framtid har till uppgift att förbereda bildandet att en ny gemensam kyrka där
en av uppgifterna består i att ta fram ett nytt namn på den nya kyrkan. Styrelsen har valt att göra detta
när en hel del annat förberedelsearbetet är framme så att namnet kan spegla den nya kyrkans identitet.
Till exempel tycker vi att den strategiska plattformen är ett viktigt dokument liksom Gemensam grund
som nu bearbetas baserat på alla remissvar.
Under hösten gav styrelsen några grupper med olika personer i uppdrag att fundera på namnet
utifrån det framtagna materialet och det grundmaterial som togs fram under förra hösten/vintern av
projektledningen. Dessutom har församlingar och enskilda personer delgivit oss namnförslag under
hela processen.

Namn och namnbruk
I november diskuterade styrelsen namnfrågan och kom fram till följande utgångspunkt för namnet:
Kyrkans namn ska vara särskiljande (från andra kyrkor), vara ett tämligen neutralt begrepp som kan
fyllas med det innehåll som verksamheten och uppdraget signalerar, vara användbart tillsammans med
befintliga namn på församlingens lokaler, kunna översättas till andra stora språk, inte minst engelska,
franska och spanska.
Styrelsen diskuterade de olika namnförslagen och fastnade för fem namn som styrelsen anser kan
vara möjliga som namn på den nya kyrkan utan inbördes ordning. Dessa vill vi nu presentera och vara
möjliga att komma med synpunkter på eller komma med andra förslag som är väl motiverade. I början
av februari kommer styrelsen att ta ett slutligt ställningstagande om ett namnförslag på den nya kyrkan.
I tabellen under varje namn finns i kolumn ett en del argument för, och innehåll i ett möjligt namn,
och i den högra kolumnen samlas en del kritiska kommentarer. Namn nämns i bokstavsordning.
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Emmauskyrkan

Church of Emmaus, Emmaus Church

Emmausvandraren bär på en vacker berättelse
om hur människor upptäckte Jesus, förstod
livet utifrån Bibelordet och då Jesus bröt brödet öppnades lärjungarnas ögon.

Namnet delvis upptaget av Emmaus Björkå.

Namnet är neutralt, öppnat för det innehåll
som kyrkan kan ge.

Det kan kännas främmande.

Namnet kan användas i olika lokala former: Centrumkyrkan, en del av Emmauskyrkan; S:t Jakobs Emmausförsamling eller S:t Jakobs församling av Emmauskyrkan; Majornas Emmauskyrka; Broängskyrkans församling av
Emmauskyrkan; Bifrostkyrkan, en del av Emmauskyrkan etc.
Namnen fungerar som nuvarande Karlstads baptistförsamling, Karlstad Emmausförsamling, eller som Emmauskyrkans församling i Karlstad.

Enhetskyrkan

Unity Church, United Church, Uniting Church, Church of Unity
Enheten är ett positivt begrepp och bär drag
av allians, gemenskap, gemensam vandring.

Namnet kan uppfattas tekniskt, en
enhet, engelskans unit.

Namnet fungerar väl på engelska och anknyter Kan bli medialt tacksamt: ”Osämja
till de stora ekumeniska kyrkorna i Australien i enhetskyrkan…”
och Kanada.
Namnet kan användas i olika lokala former: Centrumkyrkan, en del av Enhetskyrkan; S:t Jakobs församling av
Enhetskyrkan: Majornas Enhetskyrka; Broängskyrkans församling av Enhetskyrkan; Bifrostkyrkan, en del av
Enhetskyrkan etc.
Namnen fungerar ej som nuvarande Karlstads baptistförsamling, utan specifikt egennamn för kyrkan. Det blir i
stället Enhetskyrkans församling i Karlstad.

Equmeniakyrkan
Equmenia Church, Church of Equmenia

Namnet är genom ungdomsorganisationen
equmenia redan inmutat för våra tre samfund.
Ekumenik – oikomene – betyder alla i samma
hus.

Ordet är en konstruktion, inget riktigt ord.

Anknyter till ekumenik. BokstavskombinaDet kan uppfattas som förmätet av andra
tionen eq i inledningen står för emotionell
samfund att vi ”tar monopol” på begreppet
intelligens (Emotional Quotient), som ankny- ekumenik.
ter till empati. Namnet fungerar i övrigt bra på
engelska och troligen andra språk.”
Namnet kan användas i olika lokala former: Centrumkyrkan, en del av Equmeniakyrkan; S:t Jakobs församling av
Equmeniakyrkan; Majornas Equmeniakyrka; Broängskyrkans församling av Equmeniakyrkan; Bifrostkyrkan, en
del av Equmeniakyrkan eller möjligen Bifrosts Equmeniaförsamling etc.
Namnen fungerar som nuvarande Karlstads baptistförsamling – Karlstads Equmeniaförsamling.
Den nya kyrkan och dess namn
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Frikyrkan
Free Church

Fri, frihet är ett genuint positivt begrepp.

För en del för det tanken till frikyrka –
statskyrka. I den tappningen blir det en
negativ distinktion – kyrkan är något annat än
statskyrkan (som i realiteten inte finns längre)

Många associerar redan våra samfund till
frikyrkorna.

Begreppet frikyrka omfattar i folkmun alla
kyrkor vid sidan av Svenska kyrkan. Vi associeras med alla andra, och vårdar tillsammans
”varumärket”. Dessutom närmar vi oss EFK/
Evangeliska Frikyrkans namnskick.

Namnet kan användas i olika lokala former: Centrumkyrkan, en del av Frikyrkan; Kållereds Frikyrka (beroende
på vad andra församlingar på samma ort väljer att kalla sig.); S:t Jakobs församling av Frikyrkan; Majornas Frikyrka; Broängskyrkans församling av Frikyrkan eller Frikyrkan i Broäng; Bifrostkyrkan, en del av Frikyrkan etc.
Namnen fungerar ej som nuvarande Karlstads baptistförsamlingmutan specifikt egennamn för kyrkan. Det blir
i stället Frikyrkans församling i Karlstad (dock lite beroende av vad andra församlingar på orten väljer för namn).

Samfundskyrkan

Uniting Church, United Church, Unity Church, Fellowship Church
Namnet antyder och stryker under gemen
skapen. Vi är tillsammans. Uttrycket de
Heligas Samfund ger en fin association.

Ordet är på ett sätt en tautologi. De båda
orden – samfund och kyrka – betyder på
ett sätt samma sak. Lite otympligt.

Det är ett neutralt begrepp och innehåller både Den engelska översättningen är oegentlig.
ordet kyrka (Missionskyrkan, Metodistkyrkan) Samfund kan snarare översättas med Deoch samfund (Baptistsamfundet).
nomination (trossamfund), eller Society
(samhälle)
Namnet kan användas i olika lokala former: Centrumkyrkan, en del av Samfundskyrka; S:t Jakobs församling av
Samfundskyrkan; Majornas Samfundskyrka; Broängskyrkans församling av Samfundskyrka; Bifrostkyrkan, en del
av Samfundskyrkan etc.
Namnen fungerar ej som nuvarande Karlstads baptistförsamling utan specifikt egennamn för kyrkan. Det blir
istället Samfundskyrkans församling i Karlstad.

Den nya kyrkan och dess namn
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Till församlingarna i
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan

Kallelse
Församlingarna i Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan
kallas härmed att sända ombud till bildarmöte (konstituerande möte) för den nya gemensamma kyrka
som de tre kyrkosamfundens konferenser gemensamt uttryckt sin avsikt att bilda. Bildarmötet äger
rum lördagen den 4 juni 2011 i Filadelfiakyrkan i Stockholm.
Varje församling har rätt att sända ett ombud till bildarmötet. Eftersom det vid detta tillfälle inte finns
några antagna stadgar som kan tillämpas har styrelsen för Gemensam framtid beslutat att denna princip ska gälla vid bildarmötet. Bildarmötet kommer att förberedas i de tre kyrkosamfundens konferenser
under dagarna närmast före den 4 juni.
Närmare information om tider, anmälningsförfarande och fullmakter kommer att skickas ut senare
tillsammans med konferensinformation från de tre kyrkosamfunden.
Förslag till föredragningslista och handlingar med beslutsförslag kommer att publiceras omkring 1 april
2011 och skickas ut tillsammans med kyrkosamfundens konferenshandlingar.

Linköping, Oskarshamn, Helsingborg och Orsa den 5 december 2010

För styrelsen för
Föreningen Gemensam framtid

För Metodistkyrkans i Sveriges
kyrkostyrelse

Per Rydwik
Ordförande

Elisabeth Englund
Ordförande

För Svenska Baptistsamfundets
missionsstyrelse

För Svenska Missionskyrkans
kyrkostyrelse

Lars Dalesjö
Ordförande

Ulf Hållmarker
Ordförande
11

Nominera personer till
GF-kyrkans styrelse!!
I ett antal grupper pågår nu ett intensivt arbete inför starten av den nya kyrkan. Varje sådan grupp är
oerhört viktig. Ett intensivt arbete behövs också i de tre samfundens församlingar för att hitta kandidater att nominera till den nya kyrkans styrelse. Den styrelsen kommer att vara med att forma en kyrka
där förnyelse, mångfald, bön och mod och vilja att prioritera är kraftfulla kännetecken, en kyrka vars
väsen är mission. Ge utrymme åt detta förtroendeuppdrag i nästa styrelsemöte. Observera, ta reda på
att den person ni nominerar verkligen vill ställa upp. Ta med kontaktuppgifter för den ni nominerar.
GF:s valberedning består av:
Bengt Ekelund, telefon: 08-94 57 62 eller 076-710 71 61
Ingemar Nordieng, telefon: 0300-282 72 eller 070-594 23 53.
Sören Carlsvärd, telefon: 019-24 66 35 eller 070-609 91 29
Lennart Gustafson: telefon: 019-32 28 31 eller 070-586 97 93.
Lena Björneld, telefon: 031-426017 eller 070-659 78 85.
Bernt Åkerblad, sammankallande, telefon: 013-15 11 34 eller 0702-24 24 26
Vi tar emot nomineringar till och med 31 januari 2011.
Adresser: nominering@gemensamframtid.se.
Eller: GF-valberedningen, c/o Bernt Åkerblad, Uvedalsgatan 53, 589 31 Linköping.
För GF-valberedningen
Bernt Åkerblad
(0702-24 24 26)
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Till församlingarna i
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan

Systrar och bröder!
Det är advent och tid för eftertanke och förhoppningar inför det som ska ske, det som ska komma.
Återigen får vi förundras över inkarnationen, det stora mysteriet i att Gud blir människa i Jesus Kristus
och bor ibland oss. Evangelisten Lukas berättar för oss om hur Jesus föds rakt in i den vanligaste vardag
bland fattiga och marginaliserade människor, och vi inbjuds att skapa bilder av hur barnets skrik
blandas med bräkande får, ljuvliga änglaröster som säkert förstärktes med lovsång från en och annan
skrovlig herdaröst.
Gud låter sig födas mitt i det mänskliga livets puls i all dess mångfald, och det är vårt uppdrag att
påminna om och om igen, varje jul, hur barnet föds mitt i vår värld, också detta år och i denna omvärld.
För församlingar och medlemmar i våra tre samfund är årets väntan dubbel. Vi väntar tillsammans
med kristenheten över hela världen på julen och dess budskap, och samtidigt sträcker sig vårt ”advent”
bortom det nya året till en gemenskap i en ny kyrka vi väntar på med förhoppning om att vi i våra församlingar än bättre ska stödja varandra i att leva mysteriet – Gud mitt ibland oss – i vår värld och vårt
samhälle, vår samtid.
Bakom oss har vi en tid av engagemang genom dialog och processer i många församlingar i att formulera svar på remissen. Vi gläds över det goda gemensamma ansvaret och är övertygade om betydelsen av samtalet såväl i den lokala församlingen som i arbetet för Gemensam framtid.
Det är advent, och tid för eftertanke och förhoppningar. Vi önskar varje församling, ledare och dess
medarbetare välsignad advents – och jultid. Vår bön är att mysteriets djup och bredd åter ska slå rot
inom oss, för att världen ska tro och följa Jesus.
”Ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis
härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” (Jesaja 9:6)

Christian Alsted
Metodistkyrkan

Karin Wiborn
Baptistsamfundet
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Göran Zettergren
Missionskyrkan

