
BIDRAG TILL FÖRSAMLINGSGRUNDANDE ARBETE

Equmeniakyrkan – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen
adress: Box 14038, 167 14 Bromma  |  telefon: 08-580 031 00  |  e-post: info@equmeniakyrkan.se  

webb: www.equmeniakyrkan.se  |  www.facebook.com/Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan fördelar bidrag till församlingsgrundande genom medel från kyrkoavgiften samt genom 
avkastning av olika fonder. Detta sker i enlighet med de kriterier som finns nedan.  Syftet med kriterierna är 
att de ska vara riktningsgivande vid prövningen av ansökningar. Ett fördelningsråd, utsett av kyrkostyrelsen, 
beslutar om bidragsfördelning efter beredning i den nationella referensgruppen för det församlingsgrun-
dande arbetet. Fördelningsrådet beslutar även hur de olika inkomstkällorna bäst fördelas i stöd till projekten.

ANSÖKAN BIDRAG FÖRSAMLINGSGRUNDANDE ARBETE ÅR 1–3

INFORMATION

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR
•	 Det finns projektledare med rekommendation 

från samordnare och regional kyrkoledare 
rekryteringskonferens/eller tidigare erfarenhet av 
församlingsgrundande i modersamfunden/annat 
samfund.

• Det finns en bärande vision och en projektplan för arbetet.
•  Det finns ett tydligt fokus på att utbreda Guds rike och att 

nya människor ska komma till tro och växa i lärjungaskap.
•  Det finns ett församlingsgrundar team med långsiktig 

överlåtelse till arbetet. Församlingsgrundarteamet bör 
vara rekryterat av projektledaren/ledarna. Med fördel kan 
det rekryteras från moderförsamling/stödförsamlingar 
och sändas för tjänst i det nya arbetet.

•  Ansökan ligger i linje med Equmeniakyrkans strategi för 
församlingsgrundande.

• Det finns en budget.
• Det finns en avsiktsförklaring att bilda församling med 

tillhörighet till Equmeniakyrkan.
•  Församlingsplanteringen går in i och deltar i vårt 

coachningsprogram samt M4. M4 är ett processverktyg 
som tar upp de flesta områden som är viktiga att arbeta 
med från den tidpunkt man får en dröm om en ny 
församling, till dess drömmen är förverkligad och man 
blivit en växande gemenskap. M4 bedrivs genom det 
Församlingsgrundande nätverket.

•  Ansökan kan göras för upp till 50% anställning om 
inte specifika omständigheter föreligger. Ansökan 
skall även innehålla strategier för reducering av 
bidrag för att på sikt bli självbärande. Det finns en 
moderförsamling/organisation som gör ansökan och 
bär det ansvar som medför att vara moderförsamling 
till ett församlingsgrundande arbete. Se dokumentet 
Moderförsamling.

VEM KAN SÖKA BIDRAG?
• Församling inom Equmeniakyrkan
• Equmenia eller Equmeniaregion
• Närstående organisation. Till exempel Gå Ut 

Mission, Shalom Mission eller liknande som tar 
moderförsamlingens arbetsgivaransvar. I dessa fall blir 
stödförsamlingarnas roll desto viktigare.

KRITERIER FÖR FORTSATT UTBETALNING
Utbetalningen attesteras av regional kyrkoledare. Bidrag 
beviljas för 3 år med möjlighet till ytterligare 2 års 
förlängning efter utvärdering. För fortlöpande utbetalning av 
stöd krävs att utvärdering sker kontinuerligt. Detta ligger till 
grund för fortsatt finansiering genom bidrag från Equmenia
kyrkan.

VID FRÅGOR KONTAKTA
Regional samordnare för Församlingsgrundande 

Se Equmeniakyrkans hemsida för kontaktuppgifter
 

Ansökan insänds med bifogade uppgifter till:  
bidrag.pionjar@equmeniakyrkan.se
 
Eller via post till:  
Equmeniakyrkan, Box 14038, 167 14 Bromma
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ANSÖKAN OM BIDRAG TILL FÖRSAMLINGSGRUNDANDE ARBETE

ANSÖKNINGSBLANKETT SIDA 1/3

Datum:

Församlingen

Församlingens namn:         Församlingsnummer:

Region inom Equmeniakyrkan:

Adress:

Kommun:

Medlemmar

Antal medlemmar i församlingen:

Församlingens situation:

Finns det vision och måformulering? Ja     Nej  Bifoga församlingens vision och målformulering.

Ekonomi enligt senaste bokslut

Intäkter:     Likvida medel:

Utgifter:     Skulder:

Resultat: 

Anställda (namn och titel)
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ANSÖKNINGSBLANKETT SIDA 2/3

Församlingsgrundande projekt

Stad/samhälle/ort:         Invånarantal:

Kommun:       Region av EK:

Samordnare FG:

Regional Kyrkoledare:      Regional Kyrkoledare Bifaller ansökan:

Finns det en handledare för det Församlingsgrundande arbetet?        Ja   Nej inte ännu        

Om ja; Handledare:

Förstudie genomförd:    Ja      Nej   Förstudie period: 

Förstudie ledare:      Förstudie bifogad:       Ja     Nej 

Beskriv vision för det planerade pionjärprojektet:

Ändamål

Hur skall pengarna användas?
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Finansiering

Kontaktperson och ansvarig för ansökan

Namn:

Pastor:  Ordförande:  Kassör:

E-post:         Telefon:

Ja, jag har läst förlagans 10 kriterier för bidrag till församlingsgrundande arbete.

Härmed ansöker vi för tre år om totalt bidrag med, summa kr: 

Kostnader År 1 År 2 År 3
Personal, resor, tele, handledning
Lokalhyra
Verksamhet, Team etc
Övrigt
Summa

Intäkter År 1 År 2 År 3
Egeninsats Moderförsamling
Bidrag Equmeniakyrkan
Bidrag Stödförsamlingar
Församlingsplanteringens intäkter
Summa

Ansökan insänds med bifogade uppgifter, helst digitalt, till:   Eller via post till Equmeniakyrkan, Box 14038,  
bidrag.pionjar@equmeniakyrkan.se     167 14 BROMMA
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Dessa frågor ska besvaras efter att församlingen fått bidrag.

UPPFÖLJNING AV BIDRAG FRÅN EQUMENIAKYRKAN

UPPFÖLJNING

Församling: 

För vilket ändamål ansökte ni om bidrag?

Hur mycket ansökte ni om och hur mycket erhöll ni? Vi ansökte om:   tkr         Vi fick:          tkr

Hur har det arbete ni ansökte om pengar för fungerat?

Blev det som ni hade planerat/i enlighet med målen?    Ja/i stort sett ja   Delvis   Nej

Har ni haft en församlingshandledare som relaterat till arbetet?         Ja   Nej

Är arbetet färdigt i och med årets utgång eller sträcker det sig över en längre period?

Färdigt   Sträcker sig över  år

Beskriv kortfattat: Vilka positiva följder har arbetet fått för er som församling och för det samhälle ni betjänar samt 
vilka lärdomar har ni gjort under arbetet?

Kommer ni/har ni ansökt om bidrag för nästa år?    Ja   Nej   Kanske

Har ni synpunkter på ansökningshandlingarna, kriterierna för bidrag och hur vi fördelar pengar?

Ifyllarens kontaktuppgifter: 

Namn:

E-post:          Telefon:

Ansökan insänds med bifogade uppgifter, helst digitalt, till:   Eller via post till Equmeniakyrkan, Box 14038,  
bidrag.pionjar@equmeniakyrkan.se     167 14 BROMMA
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