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1.

Inledning

5.

Fastställande av föredragningslista

2.

Val av funktionärer för kyrkokonferensen

6.

Presentation och välkomnande av gäster

Valberedningens förslag:
Börje Wennberg
Sofia Eklund
Rebecca Sundberg

7.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015

Två protokollssekreterare

8.

Återrapport från förra kyrkokonferensen

2.1

2.2

Ordförande och två vice
ordförande

Valberedningens förslag:
Helen Åkerman
Ingrid Jonsson

2.3

Bildsekreterare
Valberedningens förslag:
Carl Johan Berglund

2.4

Två protokollsjusterare
Valberedningens förslag presenteras
på kyrkokonferensen.

2.5

Rösträknare
Valberedningens förslag presenteras
på kyrkokonferensen.

3.

Fråga om kyrkokonferensens stadge
enliga utlysande

4.

Kyrkokonferensens arbetssätt (inklusive
information om yttrande- och rösträtt
samt om påverkanstorg och tider för
förhandlingarna)
Presidiet föreslår kyrkokonferensen
att införa en tidsbegränsning på tre minuter för inlägg förutom föredragning av
ett ärende.
att införa en tidsbegränsning på en minut
för replik, ordningsfråga eller sakupplysning.
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Kyrkokonferensen 2015 uppdrog till kyrkostyrelsen att lämna en rapport vid kyrkokonferensen 2016. Rapporten skulle behandla hur ett antal motioner som varit föremål
för beslutsfattande under kyrkokonferensen
2015 hade följts upp för behandling under
året. Kyrkostyrelsen har valt att avlämna en
skriftlig rapport.
Följande punkter återkommer i denna
rapport:
1.

Information om sommargårdar/kursgårdar/lägergårdar på Equmeniakyrkans
hemsida

2.

Missionerande kyrka – genomföra pilotprojektet Missio Coniuncta (MiC).

3.

Fördjupat evangelisationsarbete som
utmanar och inspirerar Equmeniakyrkan lokalt, regionalt och nationellt till
tydligare arbete med evangelisation och
församlingsplantering

4.

Ungdomsanställdas arbetssituation

5.

Långsiktig inriktning vad gäller innehåll och finansiering för att klara
Equmeniakyrkans behov av utbildning
och fortbildning av pastorer, diakoner,
missionärer, musiker, ungdomsledare
och liknande befattningar samt Equmeniakyrkans behov av forskning.
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1.

Information om sommargårdar/lägergårdar

Kyrkokonferensen 2015 beslutade
att tillse att alla gårdar som är knutna till
Equmeniakyrkan skall finnas överskådligt och lättillgängligt på hemsidan.
Samtliga sommar- och lägergårdar finns idag
beskrivna på hemsidan:
equmeniakyrkan.se/sommargardar-2/
2.

Missionerande kyrka – pilotprojekt att
stödja Missio Coniuncta (MiC) och verka
för att ett pilotprojekt ska genomföras

Kyrkokonferensen 2015 beslutade
att stödja MiC och verka för att pilotprojektet ska genomföras.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att till nästa
kyrkokonferens redovisa hur arbetet
har fortskridit.
Kyrkokonferensen 2015 beslutade att
genomföra ett pilotprojekt mellan Equmeniakyrkan och Iglesia del Pacto i Equador
(IPE). Projektet fick namnet Missio Coniuncta (MiC), vilket betyder gemensam mission.
MiC handlar om att planera för en kurs där
deltagare från olika länder, utifrån tidigare
erfarenheter av lärjungaskolor, tar gemensamt ansvar för evangelisationsinsatser.
IPE inbjöds att tillsammans med Equmeniakyrkan genomföra projektet och tackade ja
till att delta.
Under hösten 2015 utsågs en styrgrupp
med tre representanter från Sverige och tre
representanter från Equador. Equmenia och
IPEs ungdomsavdelning har också varsin
plats i styrgruppen. Styrgruppens uppgift
har varit att ge riktlinjer och sätta ramar
för pilotprojektet. Den arbetsgrupp som
tillsattes har arbetat utifrån styrgruppens
riktlinjer vilket inneburit konkret planering
av själva skolan liksom dess genomförande.
Arbetsgruppen ansvarar dessutom för att ta
fram förslag på budget, som sedan styrgruppen beslutar om.

Projektet har, avseende innehåll och upplägg, planerats under vårterminen 2016.
Kursstart beräknas ske hösten 2016. Genomförande av skolan sker i Ecuador och Sverige
under läsåret 2016/2017. Kursgenomförandet sker i samverkan med Karlskoga folkhögskola. Utvärdering av projektet genomförs när kursen har avslutats våren 2017.
3.

Fördjupat evangelisationsarbete som
utmanar och inspirerar Equmenia
kyrkan lokalt, regionalt och nationellt
till tydligare arbete med evangelisation
och församlingsplantering

Kyrkokonferensen beslutade
att vi som kyrka ber våra systerkyrkor om
hjälp i förbön och råd för vårt arbete
med evangelisation och församlingsplantering.
att kyrkostyrelsen får i uppdrag att än mer
utmana och inspirera vår kyrka lokalt,
regionalt och nationellt till tydligare
arbete med evangelisation och församlingsplantering.
att kyrkostyrelsen får i uppdrag att redovisa hur ovanstående punkter utvecklats
till nästa kyrkokonferens.
Kyrkokonferensens beslut är en betydelsefull signal om att vi hör samman i Guds
mission. Vikten av ett fördjupat evangelisationsarbete utgör redan nu en central del
i Equmeniakyrkans arbete, där kyrkostyrelsen har ett tydligt uppdrag att än mer
utmana och inspirera lokalt, regionalt och
nationellt för arbete med evangelisation och
församlingsplantering.
Under 2015/2016 har en strategi utformats
när det gäller församlingsplantering. Grunden till strategin har hämtats utifrån erfarenheterna i den så kallade ”Pionjärresan
2015”. Under fyra tillfällen träffades tolv
personer, med olika bakgrund och perspektiv när det gäller församlingsplantering, i
en så kallad pionjärresa. Syftet med de fyra
mötesplatserna var att inhämta kunskap
och dela erfarenhet med församlingar och
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enskilda för hur Equmeniakyrkan på bästa
sätt arbetar med församlingsgrundande
arbete.
Mötesplatserna har bidragit till vidgade synfält. I skärningspunkten med andras erfarenheter och kunskap har Equmeniakyrkans
behov förtydligats. Det kommer att påverka
utformningen av vårt gemensamma arbete
rörande evangelisation och församlingsplantering i framtiden.
Samtal har förts om det nära sambandet
mellan evangelisations- och församlingsgrundande arbete. En grundläggande fråga
handlar om betydelsen av att människor
kommer till tro.
I mötet med andra gemenskaper, som
arbetar med pionjärt arbete, har Equmenia
kyrkan utmanats i att skapa nya mötesplatser och församlingar. En vision har väckts
om 50 nya gemenskaper före 2025.
Genom besök av Tim Lea från Metodist
kyrkan i England har Equmeniakyrkan fått
del av deras erfarenheter av Fresh Expressions (FE). FE har sitt ursprung i Anglikanska
kyrkan och den rapport som togs fram under namnet Missionshaped Church. Utifrån
ett tydligt missionsmotiv handlar det om att
finna nya och relevanta uttryck för att vara
kyrka. Dessa uttryck behöver inte nödvändigtvis vara nya församlingar. De blir ändå
nya trosgemenskaper som i hög grad tar
kyrkan till människor – snarare än tvärtom.
Under International Federation of Free
Evangelical Churches (IFFECs) konferens i
Norge sommaren 2015 fick Equmeniakyrkan
dela erfarenheter, reflektera över resultat
rörande församlingsgrundande arbete samt
be och samtala tillsammans med övriga
medlemskyrkor i IFFEC. Många europeiska
kyrkor har en hög grad av tillväxt när det
gäller nya församlingar. Inte minst Det Norske Misjonsforbund har kommit långt i sina
strävanden på detta område. Konferensen
utmanade oss i att tillväxt är möjlig, men att
det kräver ett stort mått av målinriktning.
Som ett led av beslutet att ta emot råd och
hjälp från våra systerkyrkor har Equmeniakyrkan arbetat för att bjuda in medarbetare.
Under 2015 bjöds evangelisten Kose Thitat
från Thailand in. Kose skulle vara missionär
i Sverige, men ansökan om uppehållstillstånd avslogs tyvärr.
Isac Zekry Shokri från Nilens Synod i Egypten beviljades uppehålls- och arbetstillstånd
i slutet av 2015. Han installerades i mitten
av februari 2016 och arbetar nu i första
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hand i befintliga arabisktalande grupper i
Equmeniakyrkan. Inom ramen för Shokris
uppgifter ryms även arbete med evangelisation.
När Equmeniakyrkan får besök av representanter från våra samarbetskyrkor förs
samtal om församlingsgrundande arbete.
Engagemanget i Apg29 har inneburit att
unga människor från Equmeniakyrkan
och Equmenia har fått möta andra kulturer, människor och därigenom praktisera
evangelisation. Detta har bidragit till viktiga
impulser för arbetet i Sverige. Under 2015
hölls Apg29 i Kina. Under året har också en
av våra evangelister besökt Kina och tagit
intryck av hur man arbetar med evangelisation i vår samarbetskyrka där.
Samtal har förts i ledningsgrupp, bland
evangelister, i temagrupp ”Församling
– Samhälle” och på strategidygn för hur
evangelisttjänsterna ska utformas liksom
deras betydelse i framtiden. Till grund för
samtalen har bland annat evangelistutredningen legat. Den togs fram 2014. Där framhålls betydelsen av mer regionalt förankrade evangelister. Vidare lyfts den positiva
erfarenheten av att göra mer riktade evange
listsatsningar i områden med låg kristen
närvaro. En sådan satsning kommer åter att
göras 2016. Arbete fortgår om de framtida
evangelisttjänsterna i Equmeniakyrkan.
Planering pågår dessutom för att finna
nya former av arrangemanget ”Framtidens
evangelister”. Det har varit en mötesplats
där unga människor med evangelistens gåva
har fått möta varandra och äldre evangelister för gåvobekräftelse, samtal och utveckling.
Erfarenheterna från Pionjärresan kommer
att påverka framtagande av en strategi för
framtida pionjärt arbete.
4.

Ungdomsanställdas arbetssituation

Kyrkokonferensen beslutade
att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram
tydliga ordningar och rekommendationer till församlingar vid anställning och
arbetsledning av ungdomsledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att samråda
med Arbetsgivaralliansen och Vision
Ekumeniska om hur kommande kollektivavtal kan formuleras för att stärka
rollen som församlingsanställd ungdomsledare.
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att uppdra åt kyrkostyrelsen att utforma
en modell som hjälper församlingar att
skapa långsiktig utveckling för varje
enskild anställd ungdomsledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att skapa en
modell till hjälp för församlingen att
skapa långsiktig utveckling av tjänsten
även om det sker byte av ungdoms
ledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att arbeta i
samverkan med Equmenia i frågan om
anställda ungdomsledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en
guide innehållande riktlinjer för upprättande av tjänstebeskrivning och anställningsavtal för ungdomsanställda.
Samtalet om våra ungdomsanställdas situation väckte stort engagemang på kyrkokonferensen i fjol. Kyrkostyrelsen ser detta som
ett uttryck för vikten av att vi som kyrka vill
ta ett fördjupat ansvar för våra medarbetare,
inte minst unga människor. I nedanstående
rapport redogörs för vad som gjorts och
vad som kommer att göras för att förbättra
ungdomsanställdas situation.
Flera av de att-satser som kyrkokonferensen
beslutade om finns redan beskrivna i gällande kollektivavtal avseende anställningar av
samtliga medarbetare, även ungdomsledare.
I kollektivavtalet föreskrivs ordningar och
rekommendationer angående till exempel
arbetstid, anställningsavtal och ledigheter.
Vid upprättande av anställningsavtal framgår också tydligt att arbetsgivaren skriftligen ska klargöra anställningens villkor.
I gällande lagstiftning, exempelvis arbetsmiljölagen, lyfts ansvaret för alla arbetsgivare. Arbetsgivarens skyldighet, att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även
i övrigt uppnå en god arbetsmiljö, lyfts i kap
1 §1. Till detta finns en rad författningssamlingar som reglerar villkoren för både fysisk,
social och organisatorisk arbetsmiljö. Kyrkostyrelsen menar därför att dessa ordningar
redan reglerar det som efterfrågades.
Många arbetsgivare arbetar inte med tjänstebeskrivningar, då tjänster ofta utformas i
samarbete mellan arbetsgivare och enskild
medarbetare. Därför betonas fortsatt angelägenheten av att den lokala församlingen
redan under rekryteringsarbetet tydligt
beskriver vilka kompetenser/erfarenheter
man söker så att den sökande fått rätt förutsättningar.

Trots att mycket redan är reglerat vid anställningar kommer Equmeniakyrkan att
fortsätta verka för att öka kunskapen inom
dessa frågor. Via regionala utbildningar/
seminarier kommer verktyg erbjudas så
att arbetsmiljölagens intentioner uppfylls
lokalt i församlingarna. Det bidrar till bättre
arbetsmiljö för ungdomsledarna.
Equmeniakyrkan är mycket mån om att
ungdomsledare, som många gånger får sin
första erfarenhet av kyrkan som arbetsgivare, upplever att de möter en attraktiv
arbetsgivare.
Det finns redan idag befintliga redskap att
använda för utvecklingssamtal, plan för
kompetensutveckling, arbetsmiljöarbete
med skyddsronder, lönesamtal och tidrapportering. Dessa återfinns t.ex. på fackförbundet Visions och arbetsgivarorganisationers hemsidor.
Via kurser ska lokala församlingsstyrelser
fortsatt erbjudas ökad medvetenhet och
kunskap, så att arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar sker på ett medvetet sätt.
I samband med förnyandet av kollektivavtalet, som ska gälla från och med 2016-10-01,
kommer frågan om ungdomsledarnas situation särskilt att lyftas för att se över eventuella behov av att förtydliga kollektivavtalet.
Det arbetet ska vara slutfört oktober 2016.
Equmeniakyrkan har tillsammans med
Equmenia arbetat för att ta fram en modell/
guide som ska vägleda arbetsgivare när
ungdomsledare anställs. Arbetet ska vara
genomfört i maj 2016 och bygger på den
befintliga checklistan, Vägledning vid anställning av ungdomsledare, som Equmenia
tidigare arbetat fram.
Equmeniakyrkan samverkar redan idag i ett
gemensamt projekt tillsammans med Equmenia, Södra Vätterbygdens folkhögskola,
Betaniastiftelsen och studieförbundet Bilda
i syfte att ta fram en utbildning för ungdomsledarens första år. Här inbegrips också
arbetsgivarna i utbildningen. Utvärdering av
fortsatt samverkan och upplägg av kursen
sker hösten 2017.
Equmeniakyrkan kommer att fortsatt bistå
Equmenia med bland annat ordningar och
rekommendationer i framtagandet av ledarboken för anställda ungdomsledare och
övriga ledare. Boken tas fram av Equmenia
och är en allmän ledarbok. Den innehåller
samtidigt en praktisk ledardel avseende
handfasta tips och rekommendationer vid
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anställning av ungdomsledare. Boken ges ut
under hösten 2016.
5.

Långsiktig inriktning vad gäller innehåll och finansiering för att klara
Equmeniakyrkans behov av utbildning
och fortbildning av pastorer, diakoner,
missionärer, musiker, ungdomsledare
och liknande befattningar samt Equmeniakyrkans behov av forskning

Kyrkokonferensen beslutade
att uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrko
konferensen 2016 återkomma med
förslag på långsiktig inriktning, både
vad avser innehåll och finansiering, för
att klara Equmeniakyrkans behov av
utbildning och fortbildning av pastorer,
diakoner, missionärer, musiker, ungdomsledare och liknande befattningar
samt Equmeniakyrkans behov av forskning.
att motionen därmed anses avslagen.
Utbildning, lärande och undervisning har
alltid varit en viktig del i Equmeniakyrkans
bildarsamfund. I vår egen historia finns
dessutom en stark berättelse om bildning
och tilltro till vad arbetet med bildning
bidrar till i form av växt hos människor. I
den andan vill kyrkostyrelsen fortsatt verka
när det gäller att finna en långsiktig inriktning för forskning, utbildning och komptensutveckling för anställda medarbetare
och ideella ledare i Equmeniakyrkan och
Equmenia.
Kyrkostyrelsen menar att grundutbildning
och fortbildning hör samman. Detta utgör
samtidigt grunden i den långsiktiga strategi som nu arbetas fram och där begreppet
kompetensutveckling används i stället för
begreppet fortbildning.
Fortbildning inriktar sig ofta på den enskildes behov av vidareutbildning medan kompetensutveckling fokuserar på såväl individ
som gemenskap. Att tydliggöra relationen
mellan individen och den samlade gemenskapen ligger i linje med den bildningssyn
som antagits gemensamt av Equmeniakyrkans och Equmenias styrelser. Där uttrycks
bland annat att det livslånga lärandet sker i
gemenskap varandra, oss själva och Gud.
Genom att utgå från kompetensutveckling som begrepp pekar vi som kyrka och
samlad gemenskap på bredden av teoretiskt
kunnande, praktiska färdigheter och social
kompetens vilket är viktiga byggstenar nu
och in i framtiden.
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Hösten 2015 planerades för ett samråd
rörande komptensutveckling för anställda
medarbetare med representanter för kyrkoledning, utbildningsinstitutioner, ansvariga
samordnare i Equmenia och Equmenia
kyrkan samt representanter från olika medarbetarkategorier. De senare har utsetts av
Equmeniakyrkans medarbetarförbund. De
första samtalen har förts under våren 2016.
Samtalen har handlat om hur kompetensutveckling ska se ut i framtiden. Kopplingen
mellan grundutbildning och vidareutbildning ska vara tydlig.
Ett nytt fördjupningsprogram för anställda
medarbetare kommer att erbjudas från hösten 2017. Ungdomsledare följer ett särskilt
spår genom kursen Ungdomsledarens första
år. Starttiden är något senarelagd av hänsyn
till de kurser som erbjuds under 2016 (handboken och samverkansprojektet Cusanus
om kopplingen mellan tro och naturvetenskap) samt att samtliga medarbetare inbjuds
till vinterkonferens i Göteborg januari 2017.
Som kyrka behöver vi ta ett gemensamt
helhetsansvar för den del av komptensutvecklingen som fordras för anställda medarbetare i Equmeniakyrkan och Equmenia i
framtiden. Det innebär att samtliga medarbetare kommer att inbjudas till kurser från
hösten 2017. Kurserna ska vara kostnadsfria.
Arbetsgivaren står för uppehälle och resa.
Innehållet i fördjupningsprogrammet ska
relatera till verksamhetsplanens satsningar
liksom aktuella samhällsteman, kreativa
uttryck, själavård, undervisning och tro, teologi och gudstjänst liksom ledarskap. Syftet
är att fördjupa, utmana och utrusta medarbetare. Därigenom får lokala församlingar
del av kunskap och verktyg som möjliggör
tydligare tjänst för Gud och människor. Till
detta erbjuds specifika kurser utifrån nischade behov.
Kyrkokonferensen 2015 förde ett engagerat samtal om vikten av ökade resurser för
utbildning, fortbildning och forskning för
såväl anställda medarbetare som ideella
ledare.
Kompetensutvecklingsstrategin, som ska
gälla för såväl anställda medarbetare som
ideella ledare, pekar på vikten av att all
kompetensutveckling ska relatera till de
sammanhang som anställda medarbetare
och ideella ledare finns i. Kompetensutvecklingen ska samtidigt rusta för nya sammanhang. Utgångspunkten är att vi är sända
till den ort och de sammanhang vi finns i.
Som kyrka behöver vi arbeta med medve-
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ten kompetensstärkning så att det leder till
genuin förändring.

Några viktiga grundstenar för ideella ledare
•

Genom ett samlat grepp kring kompetensutveckling för ideella ledare inom
Equmenia och Equmeniakyrkan ska
kompetensen stärkas och redskap ges så
att ledare utvecklas i sitt ledarskap. Det
bidrar till förnyelse i den lokala församlingen/föreningen.

•

Det är respektive församling/förening
som ansvarar för att ideella ledare/förtroendevaldas behov av kompetensutveckling tillgodoses. Utgångspunkten är
att ledarna sänds till en utbildning/kurs
av sin församling/förening.

•

Det ska fortsatt finnas heltidskurser för
ideella ledare och framtida medarbetare. Kurserna regleras i överenskommelser/avtal med samverkande utbildningsinstitutioner.

•

Kortare kurser och utbildningar utvecklas strategiskt av Equmeniakyrkan och
Equmenia utifrån analyserade behov.
De prioriterade kurserna ska vara kostnadsfria. De genomförs främst regionalt. Kostnader i samband med resa och
uppehälle ansvarar respektive församling för.

•

Regionala mötesplatser som inbjuder
till fördjupning kring teologi, diakoni,
församlingsdidaktik, kreativa uttryck,
ledarskap och styrelseutbildning är fortsatt viktiga. De arrangemangen bär sina
egna kostnader.

Några viktiga grundstenar för anställda
medarbetare
•

Grundutbildning och vidareutbildning
hålls samman.

•

Grundutbildning finasiseras huvudsakligen av stats- och landstingsbidrag
samt de anslag som ges till pastorsutbildningen. Ansvar för utformningen
av grundutbildningarna regleras genom
överenskommelser/avtal mellan Equmeniakyrkan och utbildningsanordnare.

•

Efter grundutbildning till pastor eller
diakon erbjuds vägledningsåret som
tydliggör kopplingen mellan tjänst och
ordination. Därefter erbjuds tre delkurser inom ramen för Första åren i tjänstkurserna med fokus på ledarskap och
själavård.

•

Ungdomsledarens första år sker i
samverkan med Södra Vätterbygdens
folkhögskola, Equmenia, studieförbundet Bilda och Betaniastiftelsen.

•

Equmeniakyrkan erbjuder utbildningar
och kurser som följer upp grundutbildningarna och utvecklar medarbetarnas
kunskaper och färdigheter så att respektive individ kan fullfölja sin tjänst.
Betoningen i kompetensutvecklingen
ligger på den samlade gemenskapens
behov.

•

All kompetensutveckling ska planeras
tillsammans med arbetsgivaren som
också har ansvar att upprätta kompetensutvecklingsplaner liksom avsätta
erforderliga resurser för detta. Ansvaret
för kompetensutvecklingen är först och
främst arbetagivarens, men Equmeniakyrkan och Equmenia ansvarar för att
särskilda program kostnadsfritt erbjuds
enligt ovan.

•

Equmeniakyrkan och Equmenia erbjuder dessutom mötesplatser som exempelvis fördjupningsdagar, Vinterkonferens,
regionala medarbetardagar, nätverk och
regionala rådslag m.m. Mötesplatserna
bär sina egna kostnader.

•

Varje anställd medarbetare har utöver
fortbildning rätt till yrkesinriktad handledning, andlig vägledning och uppbyggelse enligt avtal. Arbetsgivaren svarar
för kostnaderna.

Några viktiga grundstenar rörande forskning
•

Equmeniakyrkan vill ta ansvar för, uppmuntra och utveckla former för forskning som stödjer kyrkans utveckling
liksom är av betydelse för kyrkans egen
verksamhet. Värdet av att fler medarbetare uppmuntras till högre studier i
syfte att dela kunskap med den samlade
gemenskapen är stort.

•

Som kyrka är vi tacksamma över att
Teologiska högskolan erhållit en större
församlingsgåva vilket möjliggör att en
forskarskola kan erbjudas från och med
2017.

•

Equmeniakyrkan kommer, tillsammans
med Teologiska högskolan, inbjuda till
en forskardag hösten 2016. Det är den
första forskardagen i såväl Equmeniakyrkans som bildarsamfundens historia.
Genomförandet av forskardagen möjliggörs utifrån medel från Fonden för
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Teologisk Utbildning. Liknande forskardagar är planerade för ytterligare fyra år
framåt.

var också socialt. Han helade, upprättade och förlät, inneslöt och bemyndigade
människor som befann sig längst ned
på samhällsstegen. Stora skaror av migranter och flyktingar kommer till vårt
land. Evangeliets svar är barmhärtighet.
Diakonin är inte bara en av kyrkans
aktiviteter utan dess djupaste bekännelse och utflöde. Har vi som kyrka hamnat på sidan av den värld Gud vill att vi
ska lida med, älska och återskapa med
honom?

För den framtida satsningen på utbildning,
kompetensutveckling och forskning kommer särskilda medel att avsättas under en
tioårsperiod från och med 2017.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att lägga rapporten till handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse

2.

Verksamhetsplanen, som antas av
kyrkokonferensen, är ett viktigt dokument för hela kyrkan. Det är dock inte
så många utöver de närmast berörda
som känner till den. Under året har
en verksamhetskoordinator tillsatts,
vilket har varit välgörande för uppföljning av nuvarande verksamhetsplan
och framtagande av en ny (2017/2018).
Utskottet noterar med tillfredsställelse
kyrkostyrelsens delaktighet i arbetet
med den nya. Men vi saknar en bredare
medverkan i det arbetet från det nationella kansliet och i synnerhet från regionkontoren, som har ett stort ansvar i
implementeringen av fastställda planer.
Vi noterar också med tillfredsställelse
inriktningen att göra den nya verksamhetsplanen mindre allmän och med
ett mindre antal riktningsmål, vilket
vi ser som helt nödvändigt. Utskottet
anser att EK måste våga prioritera,
vilket torde leda till minskad arbetsbelastning på kyrkans personal. Den
uppenbara bristen på synkronisering av
verksamhetsplanen 2015/2016 och det
grundläggande dokumentet ”Mission
2020 – Equmeniakyrkans internationella missionssamarbete”, måste åtgärdas i
verksamhetsplan för 2017/2018.

3.

Den storsatsning som dragits igång med
inriktning på församlingsutveckling
är mycket glädjande. Den berör ett
hundratal församlingar där ett sextiotal
handledare är församlingar behjälpliga
med att hitta nya vägar framåt. Flera
församlingar borde ta vara på möjligheten att på nytt ta ut riktningen mot
framtiden. Temagrupp ”Församling –
samhälle” omfattar stora delar av det
nationella arbetet. Här ryms, utöver
församlingsutveckling, institutionstjänster, evangelister, församlingsgrundande
arbete, diakoni, musik och kreativa
uttryck. Det är mycket som ska bli gjort
med ett litet antal medarbetare. Vi note-

Revisorernas berättelse finns att läsa i årsredovisningen, sid 47.

10.

Yttrande från verksamhetsgranskande
utskottet
Det verksamhetsgranskande utskottet har
lämnat följande yttrande:
En fyraåring går vidare
Syftet med Equmeniakyrkans (EK) verksamhetsgranskande utskott är enligt stadgarna
att följa kyrkans verksamhet och lämna
rapport till kyrkokonferensen. Utskottet har
under året bestått av Leif Nilsson, ordförande, Karin Kopparmalms, Bo Paulsson och
Gunvor Sharp. Vi har mötts till sex arbetsdagar under perioden, läst styrelseprotokoll
och dokument och intervjuat medarbetare
inom kansli och kyrkostyrelse samt några
närstående organisationer.
Vår hållning har varit det goda samtalet och
möjligheterna till en framtida god utveckling snarare än felfinnande och en kameral
nedslagning på detaljer.
Utskottet vill avge följande yttrande till
kyrkokonferensen 2016:
Verksamhet
1.
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Det teologiska arbetet är av avgörande
betydelse för kyrkans hållning, identitet och framtoning. Utskottet noterar
med glädje de punkter där det arbetet
särskilt går i dagen som ekumeniska
samtal och överenskommelser, dopfrågan, medlemskap/tillhörighet till
församlingen och gudstjänstförnyelse.
Tankar från internationella ekumeniska
sammanhang är här inte minst viktiga.
Formuleringar kring tro och bekännelse
har givetvis sin plats i en kyrka, men
det evangelium som Jesus förkunnade
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rar också med glädje att flyktingsamordnare har anställts i några regioner.
4.

5.

6.

Det internationella missionsarbetet har
varit en grundbult i EK:s bildarsamfund.
Dokumentet ”Mission 2020 – Equmenia
kyrkans internationella missionssamarbete” är en god grund för det internationella arbetet. De goda tankarna
behöver konkretiseras och församlingar
behöver utmanas. Alltför få församlingar är tillräckligt engagerade. Till viss del
beror det på bristande kommunikation
mellan lokala församlingar och olika
medarbetare i missionsarbetet. Kyrkans hemsida och blogg är otillräckliga
som informationskanaler. En särskild
kommunikatör för det internationella
arbetet kan vara en dellösning. Varför
inte också ge blivande pastorer tillfällen
till internationell praktik? Möjligheter
finns och ambitionen är att öka antalet
missionsarbetare både till och från Sverige. Därtill kommer också frågan hur
många länder som EK kan ha engagemang i.
EK är en av två huvudmän för Diakonia.
Svenska Alliansmissionen är den andra.
Kyrkostyrelsen har beslutat om en
avsiktsförklaring mellan kyrkan och
Diakonia med ett antal punkter kring
inriktning och samarbete under 2015
och 2016. Det är bra. Utskottet förväntar
sig att det aviserade samverkansavtalet
blir klart under 2016. Ett sådant torde
rymma flera principiella och praktiska
frågor, vilket motiverar någon form av
remissförfarande i kyrkan innan slutgiltigt beslut fattas.
Mellan EK och Equmenia finns ett
flertal mötesplatser och gemensamma
projekt. Det är dock märkligt att kyrkan
har sitt arbete med verksamhetsplaner
och att ungdomsorganisationen beslutat
att ta fram ett strategiskt måldokument
utan att de båda är särskilt involverade
i varandras arbeten. Equmenia är en
självständig organisation, men det är
nödvändigt att samverkan ökar och att
kyrkan tar ett större ansvar för barn och
unga. Equmenia har ett stort tapp av
ungdomar i åldern 16-25 år. Det är ett
gemensamt ansvar att komma tillrätta
med det.

7.

Bildningen hör till kyrkans väsen därför
att den rymmer synen på Gud, världen
och människan. Arbetet med att uttrycka en bildningssyn, som är en del av
EK:s grundvärderingar, har tagit lång tid
och beräknas vara avslutat våren 2016.
Då ska finnas ett dokument. Sedan följer den helt avgörande implementeringen, dvs hur påverkar bildningssynen allt
det arbete som församlingarna bedriver.
Hur blir den ett medel för reflektion
kring vad vi gör och hur vi gör det? Utskottet efterlyser en handlingsplan för
hur bildningssynen ska bli spridd och
känd i församlingarna.

8.

Sedan flera år har EK saknat en plan för
fortbildning/kompetensutveckling för
anställda. Det har givetvis varit otillfredsställande även om det inte saknats
utbud till kompetensutveckling varken
från kyrkan eller från andra håll. Först
hösten 2017 beräknas planen vara klar
då anställda med regelbundenhet kommer att kallas till fortbildning. Viktigt
är att ungdomsledarna är medräknade
med ett eget spår. Dessutom finns ideella ledare med. Uppenbart är att satsningen för att den ska bli bra förutsätter
att både tid och ekonomiska medel
avsätts lokalt, regionalt och nationellt.

Organisation och personal
9.

		

Vi ser med tillfredsställelse att kyrkoledning, kyrkostyrelse och kansli aktivt
arbetar med att öka antalet ombud och
församlingar som deltar i kyrkokonferensen. I förra årets rapport skrev
utskottet att målet bör vara 80 procent
deltagande församlingar. Vi håller fast
vid det målet.
År

2013

Församlingar
representerade

% av antal
församlingar
(739; 2014 års
statistik

Antal
ombud

352

48

693

2014

296

40

708

2015

343

46

716

10. Initiativ har tagits till en översyn av det
nationella kansliet, vilket är bra. Utskottet ser ett tydligt behov av en sammanhållande resurs för kansliet. Därigenom
kommer arbetet på kansliet att underlättas och kyrkoledarna avlastas. Nu är
den sammanhållande resursen uppdelad på flera medarbetare, vilket skapar
ryckighet och oklarhet. I den organi11
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satoriska översynen är flera punkter
viktiga bland annat om temagruppen
”Kyrka – medarbetare” behöver vara en
egen enhet. Likaså behöver verksamhetskoordinatorns roll definieras samt
det administrativa stödet till regionerna
stärkas. Det är också bra att kyrkostyrelsen har diskuterat rollfördelning och
relationer mellan kyrkoledning, kyrkostyrelse och kansli.
11. Regionerna arbetar mycket med att skapa en vi-känsla och stärka samhörigheten och identiteten. Mindre församlingar har i regel större behov av regionen
än de större. Förtroenderåden med
representanter från församlingarna har
en viktig uppgift att stärka sammanhållningen i regionen. Oklarheter råder
dock både om rådens organisation och
funktion. Några råd har skapat arbetsutskott, andra har delat in regionen i
närområden. Flera regionala kyrkoledare har många församlingar i sin region,
vilket gör att de känner sig otillräckliga.
Uppenbart är att rådens organisation
och funktion bör ses över. Likaså bör
det administrativa stödet till de regionala kyrkoledarna stärkas.
12. I en nybildad kyrka är skapandet av
samhörighet, delaktighet och identitet synnerligen viktigt. Det är utifrån
sådana basvärden som engagemang och
riktning formas. Ledarskapet i kyrkan
har här en viktig roll. Kyrkoledningen
har i hög grad under kyrkans första år
besökt församlingar och regioner, vilket
har varit viktigt. Den opinionsbildande
uppgiften har trängts undan av andra
arbetsuppgifter. Hörs inget finns risken
att alltför lite av det nya märks i församlingarnas vardag. Det mesta förblir som
det har varit. Märks den nya kyrkobildningen utanför kyrkorna? I vilken
grad är EK relevant för det omgivande
samhället? Tendensen att bli alltför
konturlös är påtaglig. Därför vill vi säga:
frigör kyrkoledarna från sådant som
just de inte behöver göra! Vi vill att de
offentligt ska gestalta evangeliet, skriva
artiklar och böcker som analyserar,
utvecklar och vägleder och leder strategigrupper kring kyrkans och samhällets
knäckfrågor.
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13. Kommunikationen är både en huvudfråga och ett problem i kyrkan. Medarbetare på både nationell och regional nivå
ser betydande svårigheter att nå ut i
tillräcklig grad och få till en dialog. Det
är nödvändigt att det tas ett ordentligt
grepp om hithörande frågor. Trots all
den information som finns på hemsidan
är det svårt att nå ut till församlingar
och medlemmar. Utskottet noterar med
tillfredsställelse att kyrkostyrelsen haft
uppe punkten om hur ägandet i Berling Media AB ska användas strategiskt.
Händer inget med Sändaren kommer
den att upphöra inom några år. Antalet prenumeranter är alldeles för lågt,
cirka 6 500 stycken (jämfört med 15
000 år 2004). Varför tas inte Sändaren
tillvara av kyrkoledningen för att driva
opinion? För att Sändaren ska överleva
måste EK tydliggöra tidningens roll som
den ledande informations- och nyhetsförmedlaren i kyrkan. Varför inte satsa
rejält ekonomiskt och se till att Sändaren eller någon annan publikation finns
i alla hem i kyrkan, dvs har en koppling
till medlemskapet?
14. EK har en mängd både nationella och
internationella relationer. För en del är
kyrkan huvudman, i andra är kyrkan
medlem och med ytterligare andra finns
en annan typ av relation. Kyrkan har
därigenom ett mycket stort ”vi”. Givetvis ger alla dessa relationer både glädje
och inspiration. Men det tar också både
tid och kraft från anställda och ideella
krafter. En översyn av alla dessa relationer är nödvändig.
		

Utskottet välkomnar en överenskommelse med Svenska kyrkan, där det behövs ett bredare samspel. Vi uppmanar
också kyrkoledning, kyrkostyrelse och
lokalt anställda att ta både djupare och
bredare ekumeniska initiativ.

15. För närvarande går tolv pastorskandidater det s k vägledningsåret med goda
erfarenheter och kommer att ordineras
vid kyrkokonferensen 2016. Totalt har
kyrkan 54 pastorskandidater (30 kvinnor och 24 män). Det är inte tillräckligt.
Utöver inbjudningar till mötesplatser
där kallelsen till tjänst berörs behöver
kallelsen också aktualiseras i den lokala
församlingen. Det är bra att en tillsatt
utredning ska ge svar på hur det framtida behovet av pastorer i kyrkan ser ut.
Antalet pastorer som slutar sina pastorstjänster är alltför stort. Skälen till
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”avhoppen” är flera. Det finns dock ingen tillförlitlig statistik över hur många
och varför. Därför är det nödvändigt att
det klargörs hur det är och att åtgärder
vidtas.
16. Det finns ett ökat intresse rent generellt för diakoni och diakonens arbete.
Men det talas mer än vad som händer. Diakonen som resurs i kyrka och
församlingar tas inte till vara i tillräcklig utsträckning, kanske beroende på
okunskap om vad en diakon skulle
kunna göra. Det diakonala arbetet är
en livsviktig del av vår kyrkas liv, vilket
har visat sig inte minst nu i arbetet
med flyktingar. Diakonen ska vara en
spjutspets ut i samhället. Vid kyrkokonferensen 2016 kommer åtta diakoner
att ordineras, vilket är glädjande. EK har
en nationellt ansvarig för diakonarbetet med en halvtidstjänst. Detta är helt
otillräckligt med uppgifterna rekrytering-antagning-utbildning-ordination,
varför en förstärkning måste ske.
17. Det är oroande med höga sjukskrivningstal för församlingsanställda.
Många trivs med sitt arbete, men
mycket ensamarbete, otydliga mål och
förväntningar från församlingsledningars sida, avsaknad av kompetensutvecklingsplan och medarbetarsamtal skapar
lätt otrygghet som leder till att orken
tar slut. Ansvaret är i första hand arbetsgivarens. Utskottet har i denna rapport
pekat på flera punkter där åtgärder
måste vidtas för att församlingar ska
känna större tillhörighet till den nya
kyrkan. En närmare koppling till såväl
den nationella nivån som den regionala
torde innebära att församlingsledningar
får stöd även i sitt arbete som arbetsgivare. I detta sammanhang välkomnar
utskottet den plan för fortbildning/
kompetensutveckling som aviserats och
som förhoppningsvis kommer att bidra
till att ge ökat stöd åt anställd personal
inom kyrkan.
Slutord
Under vårt arbete har vi mött ett mycket
stort engagemang bland medarbetarna i
kyrkan. De brinner för uppgiften att göra EK
till en profetisk, kreativ och relevant kyrka
för människor i vår tid. I samspelet mellan
barmhärtighetens evangelium och samtidens människor ska kyrkan växa i djup och
bredd.
Vi överlåter med varm hand våra synpunk-

ter och tankar till kyrkokonferens och
kyrkostyrelse.
Vi vill med tacksamhet och glädje tillstyrka
ansvarsfrihet för kyrkostyrelse och kyrko
ledning för den tidsperiod som vi har
kunnat överblicka. Samtidigt önskar vi Guds
välsignelse över hela kyrkan och allt dess
arbete.
Stockholm 8 mars 2016
Leif Nilsson, Ordförande
Karin Kopparmalms
Bo Paulsson
Gunvor Sharp

Kyrkostyrelsens svar på utskottets
yttrande:
Det verksamhetsgranskande utskottet är
ett viktigt organ i Equmeniakyrkan av flera
skäl. Ett skäl är att arbetet och verksamheten har en sådan bredd och omfattning
att det är svårt för ett konferensombud att
sätta sig in i även en begränsad del av det
som beskrivs i årsredovisning, föredragningslista och annat material som hör till
kyrkokonferensen. Här har det verksamhetsgranskande utskottet tillbringat tid tillsammans med olika medarbetare i Equmenia
kyrkan och närstående organisationen.
Utskottet har läst relevanta dokument och
på ett seriöst sätt gjort sig förtrogen med
verksamhetens mångfald.
Ytterligare ett skäl till att vi behöver ett
verksamhetsgranskande utskott är att det
fördjupar och förstärker det demokratiska
perspektivet. Utskottets yttrande blir en del
av kyrkokonferensens föredragningslista
och även ett dokument för kyrkostyrelsen
att återvända till när konferensen är över.
Arbetssättet innebär också att fler personer
blir indragna i och väl förtrogna med vad
det innebär att vara kyrka i Sverige idag.
Kyrkostyrelsen vill tacka det verksamhetsgranskande utskottet för arbete och engagemang gällande det gångna årets verksamhet
i Equmeniakyrkan.
Kyrkostyrelsen har inte valt att skriftligt
kommentera alla sjutton punkterna i det
verksamhetsgranskande utskottets rapport
utan här kommenteras ett antal områden,
vilket i kyrkokonferensen kompletteras med
en muntlig föredragning.
Rapporten pekar på ett antal arbetsområden
där utskottet menar att Equmeniakyrkan
borde utöka engagemang och därmed också
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ekonomiska resurser. Det gäller t.ex. diakoni, internationell kommunikation, kompetensutveckling, administrativt stöd till
regionala kyrkoledare och opinionsbildning.
Även kyrkostyrelsen anser att dessa arbetsområden är viktiga, men det är alltid många
överväganden som tillsammans ligger till
grund för den verksamhetsplan och den
budget som i huvudsak anger vårt ansvar
och vår inriktning. Utskottet noterar också
att vi, när det gäller flera viktiga arbetsområden, endast har ett fåtal medarbetare
som utför den nationella organisationens
verksamhet. I ett sammanhang med engagerade medarbetare och församlingar och i
en värld där behoven kan synas oändliga är
det förhållandevis okomplicerat att upprätta
listor över sådant som borde prioriteras. Det
är betydligt svårare att göra tvärtom d.v.s.
ange vad som borde prioriteras ner eller
avvecklas. Kyrkostyrelsen noterar att rapporten talar om nödvändigheten av att prioritera utan att närmare ange hur eller på vilket
sätt detta skulle kunna ske.
När det gäller tjänster som flyktingsamordnare och stöd till församlingars flyktingarbete har kyrkostyrelsen nyligen beslutat
att fördubbla det anslag som beslutats av
Sveriges regering med anledning av det
stora antalet nyanlända och asylsökande
under 2015. Av naturliga skäl kommer detta
även framöver vara ett arbetsområde som
behöver prioritet och resurser. Equmeniakyrkans fördelningsråd, som bl.a. handlägger församlingsbidrag från statsbidraget och
kyrkoavgiften ges ett särskilt uppdrag att
stödja församlingar som har medarbetare
från andra länder. Arbetet med att förstärka
det diakonala perspektivet vid Equmeniakyrkans nationella kansli pågår.
Ett uttryck som ofta förekommer i styrelsen
och bland anställda medarbetare är att vi
ingår i ”ett större vi”. Det är en formulering
som idag inte har någon exakt definition
men det syftar på allt det som åstadkoms
genom andra som samtidigt är en del av
oss. Här avses Equmenia, Teologiska högskolan, folkhögskolorna, Diakonia, Bilda,
Hela Människan, Betaniastiftelsen med flera
organisationer som alla utför ett betydelsefullt arbete och på olika sätt kommunicerar
Equmeniakyrkan i den svenska offentligheten. Självklart ingår alla församlingar i
Equmeniakyrkan och Equmeniaföreningarna också i detta större vi. När någon möter
Equmeniakyrkan är det oftast en människa
eller en grupp av människor han eller hon
möter. Det utesluter förstås inte att det ock-
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så behövs debattartiklar, informationsmaterial, hemsida och papperstidning, men det
stora och avgörande mötet sker ofta mellan
människa och människa.
Equmeniakyrkans relation till Equmenia har
en särställning jämfört med övriga organisationer som nämns ovan. På många sätt lever
vi nära varandra samtidigt som vi formellt
har egna strukturer och ordningar. Det
verksamhetsgranskande utskottet anser det
märkligt att kyrkans verksamhetsplan och
Equmenias måldokument inte med självklarhet går att synkronisera. Kyrkostyrelsen
anser att samverkan med Equmenia har hög
prioritet och när styrelsen sammanträder
är representant för Equmenia adjungerad
och vice versa. Vi arbetar tillsammans när
det gäller regionernas verksamhet, internationellt arbete, bildningsfrågor, administration, hemsida och kommunikation, m.m.
Samtidigt anser kyrkostyrelsen det vara en
styrka att Equmenia står på egna ben med
självständighet och egen kompetens särskilt
när det gäller barn och unga. När det gäller
olika typer av dokument, gemensamma
eller egna, finns förstås en ambition att inte
motsäga något som sägs någon annanstans.
Bristen på synkronisering av verksamhetsplanen 2015/2016 och det grundläggande dokumentet Mission 2020 – Equmeniakyrkans
internationella missionssamarbete, behöver
åtgärdas i verksamhetsplan för 2017/2018.
De intentioner som finns i Mission 2020 har
varit vägledande även för verksamhetsplanen för 2015/2016 men föreslås bli ännu
tydligare i verksamhetsplanen för 2017/2018
genom att en del formuleringar till denna
hämtas direkt från Mission 2020. Mission
2020 är dessutom den handlingsplan som
temagruppen Internationella relationer
använder som grund för de verksamheter
och aktiviteter de planerar för att leva upp
till riktningsmålen. Gällande arbete med
kommande verksamhetsplaner behöver en
arbetsordning upprättas som bl.a. beskriver
på vilket sätt de regionala förtroenderåden
involveras i framtagandet av dessa viktiga
och identitetsskapande dokument.
Kyrkostyrelsen är medveten om att den
regionala verksamheten i allmänhet och
förtroenderådens roll i synnerhet ser olika
ut beroende på vilken region vi beskriver. På
ett vis är detta helt naturligt eftersom vi har
regioner med stor variation avseende antalet
församlingar och medlemmar. Det har även
varit en tidskrävande omställning från ett
läge där flertalet distrikt hade egna mandat
till regioner utan egna styrelser och årsmö-
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ten. Kyrkokonferensen 2013 behandlade en
motion som ifrågasatte det beslut som tagits
året innan beträffande regionerna struktur
i Equmeniakyrkan. Konferensen beslutade
att det som fastställts året innan skulle ligga
kvar men att kyrkostyrelsen under 2017 ska
utvärdera nuvarande struktur och rapportera till kyrkokonferensen 2018. Kyrkostyrelsen har inte för avsikt att föregripa det
arbete som ska ske under de kommande två
verksamhetsåren.

har Equmenias styrelse ännu inte fattat
beslut gällande bildningssynen.
Kyrkostyrelsen är medveten om problematiken med höga sjukskrivningstal bland
församlingsanställda och avser att fortsätta
kontakterna med bl.a. fackförbundet Vision
gällande dessa frågor. De flesta av Equmeniakyrkans anställda är lokalt anställda och
det nationella kansliet har ingen fullständig
bild av hur det ser ut i församlingarna. Vi
behöver arbeta med detta under innevarande verksamhetsår för att kunna stödja både
anställda medarbetare och församlingar i
Equmeniakyrkan.

Kyrkostyrelsen är tacksam för att rapporten
lyfter det internationella missionssamarbetet och Equmeniakyrkans relation till
Diakonia. Equmeniakyrkans största insamling gäller vårt internationella arbete och
den internationella missionen är ett av våra
dyrbara arv från våra bildarsamfund. Samtidigt söker Equmeniakyrkan nya vägar och
missionssamarbetet förändras över tid. Nu
prövas om vi ska engagera oss i länder och i
relation till kyrkor där bildarsamfunden inte
arbetat och samtidigt pågår samtal om hur
vi kan samarbeta i olika former beroende
på land och samarbetskyrka. Det öppnas nu
för att Equmeniakyrkans ansvar för specificerat internationellt samarbete handhas av
församling eller församlingar i samverkan,
vilket är en ordning som redan praktiseras i
liten skala.
En motion i kyrkokonferensen 2015 aktualiserade frågor gällande utbildning,
fortbildning och forskning samt på vilket
sätt Equmeniakyrkan kan finansiera dessa
viktiga verksamhetsområden. En särskild
rapport lämnas i denna konferens (2016)
gällande hur tidigare beslut verkställts och
följts upp. Det är sant att vi idag saknar en
fortbildningsplan, men däremot finns det
erbjudande om kompetentensutveckling
för medarbetare under 2016 och en ny plan
förbereds för 2017 där vi avser att tala om
kompetensutveckling snarare än fortbildning. I detta arbete samverkar vi med Equmenia, Teologiska högskolan och Bromma
folkhögskola. Under 2016 fokuserar vi på
den nya gudstjänstboken/kyrkohandboken
som presenteras i denna konferens och det
s.k. Cusanus-projektet, som är ett fortbildningserbjudande gällande frågor om tro och
naturvetenskap. I budgetförslaget för 2017
aviserar kyrkostyrelsen ökade satsningar för
kompetensutveckling och forskning samt
lekmannautbildning. Equmeniakyrkans
kyrkostyrelse har antagit en bildningssyn
”Vi är genom att vi lär” som vi tar med i det
kommande arbetet gällande bildningsarbete
i olika former. När detta dokument skrivs

Kyrkostyrelsen delar rapportens oro över att
knappt 10 % av kyrkans medlemmar prenumererar på tidningen Sändaren. En genomförd medlemsundersökning visar att vi behöver tänka brett när det gäller information
och kommunikation i Equmeniakyrkan.
Vi kommer inte att kunna välja mellan det
digitala och det analoga, mellan hemsida
och papperstidning, utan behöver under
överskådlig tid arbeta med både och. Vi för
en dialog med Berling Media AB om framtida vägar att effektivt kunna kommunicera
med medlemmar och andra som är intresserade av det som sker i Equmeniakyrkan. Vi
behöver på sikt finna en kanal för effektiv,
attraktiv och ekonomiskt hållbar kommunikation även i pappersform. I mitten av mars
lanserades en ny hemsida som utformats i
nära samverkan med Equmenia.

11.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

12.

Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och
kyrkoledarna
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13.

Verksamhetsplan och budget
13.1.

Presentation av förslag till verksamhetsplan för 2017/2018

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 Equmenia
kyrkans strategiska plattform som också
innehåller ett antal förhållningssätt för
att beskriva vår längtan och som utmanar
oss som kyrka 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
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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
överlåtelse till Jesus Kristus 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. Därför vill vi bl.a. prioritera
utvecklingsarbete med målet att 15 % av
EK:s församlingar årligen är aktiva i ett utvecklingsarbete (med handledare) som leder
till förnyat lärjungaskap.
Under 2017 erbjuds en gemensam satsning
och plan för fördjupning av bibelläsande
och den personliga tron med målet att 75 %
av församlingarna deltar.
I regionerna erbjuds även minst 2 mötesplatser per år där tro föds, delas och för
djupas.
Sammantaget bidrar detta till att kyrkan
från och med 2020 välkomnar 3 % nya medlemmar varje år. 2014 välkomnades 1,7 %
nya medlemmar.
Församlingsgrundande
2. ... ger inspiration och redskap så att nya
församlingar och gemenskaper grundas.
Equmeniakyrkan vill skapa förutsättningar
för nya församlingar och gemenskaper. Målet är 50 nya gemenskaper/församlingar år
2025 och för detta formuleras en strategisk
handlingsplan senast 2017.
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Under perioden startar verksamhet på 8 nya
platser varav 1 ny gemenskap/församling
med i huvudsak nya svenskar.

hetsutbyte, samt redskap i kommunikation
och opinionsarbete.
Genom att aktivt bidra till opinionsbildning
i aktuella frågor under verksamhetsperioden t ex genom att stå bakom minst 10
debattartiklar per år och synas i riksmedia
minst 2 gånger, är kyrkan år 2018 en efterfrågad röst i tro, livsåskådning och samhällsfrågor.

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.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen

Equmeniakyrkan vill tydligt hålla samman
missionsuppdraget nationellt och internationellt. Det globala perspektivet utgör därför
grunden för allt arbete.

att anta den föreslagna verksamhetsplanen
för 2017/2018.

Under verksamhetsperioden har 12 nya
församlingar engagerat sig för ett särskilt
internationellt projekt eller temaområde
och 30 % av församlingarna arbetar med
flykting- och integrationsarbete.

13.2. Presentation av förslag till budget
för 2017 (s.35)
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att anta den föreslagna budgeten för
2017/2018.

Till 2020 finns 8 nya internationella missionsarbetare i Sverige och 8 nya missionärer har avskilts till tjänst.
Genom aktivt stöd till församlingar och
påverkansarbete kring fred, miljö och rättvisefrågor har omställning till en hållbar värld
år 2020 en framträdande plats i vår kyrka
och i internationella samarbeten.
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, få fler sökande till pastors- och diakonlinjerna samt
stärka samarbetet med våra folkhögskolor
och THS.
Under verksamhetsperioden tas även ett
nytt kompetensutvecklingsprogram fram
tillsammans med Equmenia för ideella
ledare och anställda medarbetare. I kompetensutvecklingsprogrammet för medarbetare deltar 200 personer årligen. I varje region
erbjuds nationellt samordnade styrelse- och
ledarutbildningar för ideella med tillsammans 300 deltagare per år.
Opinion
5. ... är en profetisk röst i samhället.
Equmeniakyrkan skall vara en profetisk
röst i samhället och tydligt finnas till för
människor i utsatta livssituationer. Församlingar erbjuds 5 tillfällen per år för erfaren-

14.

Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över
dessa

14.1.

Motion från Teta Backlund, Jessica
Elnefred, Anna-Karin Holmberg,
Mats Johansson, Eva Reitner,
Regine Sakowski och Lars Söderlund angående småförsamlingars
framtid:

Inom Equmeniakyrkan har det antagits
policydokument och riktlinjer för olika ändamål och situationer. Särskilt för att bistå
och hjälpa de lokala församlingarna i dess
arbete. Mest glädjande är den satsning på
nystart som görs för församlingar.
Vi har noterat att en viktig vägledning/
policy saknas. Vi har i vårt samfund tankar
kring vilka förutsättningar som ska gälla för
att en nystart eller församlingsplantering
ska vara möjlig. I det dokumentet anges att
det bör finnas minst 20 medlemmar som underlag om en satsning ska kunna göras. För
en grupp som inte får ihop 20 medlemmar
och som befinner sig på ett sluttande plan
är nästa dokument policy för upplösande av
församling. Det bör finnas ett steg mellan
dessa dokument.
Vi menar att det vore viktigt att utarbeta
riktlinjer för hur en liten församling som
håller på att ramla under “20” strecket vad
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gäller medlemsantal, och som känner att
kraften sinar men fortfarande har tron och
hoppet levande, kan agera och få hjälp. Som
det är idag har vi allt för många små församlingar som väntar ut ett slut. Genom detta
förloras i vissa fall strategiska platser, och i
andra får stor kraft och möda läggas ner på
att upplösa en församling som i praktiken
inte finns.
Vi behöver för vittnesbördets och förvaltarskapets skull tidigare se vilka möjligheter
som finns för nystart, alternativt sam
gåenden, alternativt samverkan, alternativt
upplösning.
Vi föreslår därför att Equmeniakyrkan antar
riktlinjer/ policy för hur vi i församlingarna
och som samfund ska agera då medlemsantalet sjunkit under 20 medlemmar i en
församling.
Mot bakgrund av detta föreslår vi att kyrkokonferensen beslutar
att anta följande punkter som vägledande
för alla våra församlingar i samfundet:
–

Då församlingens medlemsunderlag
närmar sig 20 bör församlingen inleda
ett samtal med regionsledningen kring
vilka alternativ och möjligheter det
finns för församlingens framtid.

–

Har församling inte tagit kontakt enligt
ovan kommer församlingen kontaktas
av regionsledningen för samtal och
planläggning då medlemsantalet nått
15.

–

Sjunker medlemstalet under 4 medlemmar träder en upplösningsprocess igång
ledd av regional kyrkoledare.

Kyrkostyrelsens svar på motionen:
Motionen aktualiserar en viktig fråga som
berör flera av Equmeniakyrkans församlingar. Ca 200 av Equmeniakyrkans församlingar
består av mindre än 25 medlemmar. Frågan
om små församlingar och deras framtid är
också praktisk vardag för regionala kyrkoledare eller särskilda processledare som
arbetar på regional kyrkoledares uppdrag.
Motionärerna framhåller också sambandet
mellan nystart och nedläggning. I båda fallen är låga medlemsantal kännetecknande,
med skillnaden att i den nya församlingen
är siffran på uppåtgående och energin hög
medan motsatsen råder i den gamla församlingen. Det är helt uppenbart att det är
enklare att vara de 20 första än de 20 sista.
Det är alltså inte medlemstalet i sig som
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avgör om en församling har någon framtid
eller inte. Det beror på vilka de övriga förutsättningarna är. En särskild satsning av strategiska skäl på en liten församling kan leda
till växt och blomstring. Sådana exempel
finns, särskilt på det område som tidigare
kallades omstart och numera återplantering.
För en lyckad återplantering är det viktigt
att ge plats åt det nya, så att församlingen
drivs vidare i nya former, men utifrån den
gamla församlingens namn och renommé.
Equmeniakyrkan har ett program för församlingar där de regionala församlingsutvecklarna erbjuder alla församlingar i regio
nen handledarledd församlingsutveckling
utifrån dokumentet Färdväg. Det betyder
att proaktiv kontakt med de små församlingarna redan är en del av vårt arbete. De
små församlingarna är också många gånger
själva mycket angelägna om kontakt med
regionen.
Motionens förslag skulle innebära en tydlig
gräns för när samtal om framtida lösningar
ska påbörjas. Kyrkostyrelsen anser att sådana samtal är viktiga och angelägna, men
måste föras med respekt för lokala situationer och församlingarnas självständighet.
Det önskvärda är att samtal om församlingens framtida arbete och eventuella
upplösning tillkommer på församlingens
eget initiativ. Regional kyrkoledare kan
förstås också ta initiativ till sådana samtal.
I båda fallen vore det oklokt att låsa sig vid
en specifik siffra när det gäller församlingens medlemsantal. Erfarenheten visar att
även församlingar med betydligt fler än 20
medlemmar prövar andra möjligheter än att
fortsätta som förut. Samtidigt är det värt att
påminna om att många små församlingar
utför ett beundransvärt arbete och arbetar
med framtidstro tro trots knappa yttre förutsättningar. En församling är alltid något mer
än summan av dess medlemmar.
Kyrkostyrelsen har för avsikt att utarbeta en
policy som gäller små församlingars framtid
och grundhållningen är att en nationell policy anger vad som är den samlade gemenskapens ansvar. En framtida policy kan inte
styra den lokala församlingens agerande,
men ska visa den nationella och regionala
kyrkans ansvar och erbjudande i sammanhanget.
Andra policydokument, som också motionen hänvisar till, är antagna av kyrkostyrelsen.
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Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta
en policy angående små församlingars
framtid i linje med det som motionen
föreslår för publicering på hemsidan.

14.2. Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling angående
uttaxering av avgifter grundat på
medlemsantal
Inom Equmeniakyrkan uttaxeras från församlingarna ett antal avgifter grundat på
församlingens medlemsantal. Ett exempel
på detta är regionavgiften.
I de församlingar som, likt Sätunakyrkan,
tillämpar ett medlemsbegrepp som inte
innehåller ”graderade” medlemskap, kan
barn bli medlemmar på föräldrars begäran.
Detta är särskilt vanligt i samband med
barndop, då det döpta barnet blir medlem i
församlingen. Vid dessa tillfällen väljer inte
sällan resten av familjen att bli medlemmar
om de inte redan är medlemmar.
Avgifter baserade på medlemsantal bygger
rimligen på en princip om delande av de intäkter församlingen förhoppningsvis får av
sina medlemmar. Därmed är det intressanta
i sammanhanget hur många vuxna medlemmar församlingen har. När det gäller minderåriga saknar dessa som grupp möjlighet
att dela några belopp av betydelse som offer
till församlingen. Därför är det inte rimligt
att minderåriga ligger till grund för församlingens delande till den centrala och regionala organisationen.

Vi yrkar att kyrkokonferensen beslutar:
att uttaxering av alla de avgifter som
grundas på församlingars medlemsantal
räknas på medlemmar som är 18 år och
äldre.

Kyrkostyrelsens svar på motionen:
Motionen från Sätunakyrkans Ekumeniska
församling handlar i grunden om hur vi
finansierar vårt gemensamma arbete. Det
sker i huvudsak genom insamlingar, del av
kyrkoavgiften, avkastning på kapital, övriga
gåvor och testamenten. Kyrkostyrelsen menar att det är glädjande att församlingar i hög
utsträckning tar ansvar för gemensamma
beslut och gemensamt arbete.
I samband med kyrkokonferensen 2016
ordnas ett seminarium med syfte att bredda
samtalet kring hur vi tillsammans tar ansvar

för den budget som kyrkokonferensen fattar
beslut om.
Den s k regionpengen är ett sätt för
Equmeniakyrkan att finansiera en del av
kyrkans regionala verksamhet.
Ibland framförs synpunkten att församlingarna borde informeras om vilken summa
per medlem som förväntas för att finansiera
kyrkans samtliga åtaganden och inte bara
en del av den regionala verksamheten.
Kyrkostyrelsen menar att den balans som
finns idag mellan olika finansieringsformer
är god men samtidigt i behov av kontinuerlig översyn.
Equmeniakyrkans stadgar § 5 anger att
kyrkokonferensen beslutar om Equmenia
kyrkans gemensamma arbete samt ger
rekommendationer till församlingarna. Det
innebär bl a att vi söker undvika formuleringar som ”uttaxering av avgifter” och
istället uppmanar församlingarna att sluta
upp kring det vi gemensamt beslutat och
bidra till att bl a regionalt placerad personal
kan utföra sina arbetsuppgifter.
Det kan finnas flera skäl till att en församling önskar justera den rekommenderade
regionpengen t ex aktuell ekonomisk situation, tillhörighet till flera samfund, många
medlemmar utan egen inkomst, ett betydande antal passiva medlemmar, m.m.
Kyrkostyrelsen menar att det vore alltför
komplicerat att i kyrkokonferensen fatta
beslut om olika typer av avsteg från den
rekommenderade regionpengen. Sådant
beslut får i förekommande fall fattas av
församlingen.
”Gemenskapen uttrycker delaktighet och
solidaritet genom ansvarstagande för varandra och den verksamhet församlingarna och
Equmeniakyrkan bedriver, ekonomiskt och
genom eget arbete efter förmåga.” (Teologisk grund för Equmeniakyrkan)

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att avslå motionen.

14.3. Motion från Svenstakyrkans församling angående utbildningsinsats om islams grundläggande
texter
På den enkla frågan från Svenstakyrkans församling vid kyrkokonferensen 2015 - ”Vill
kyrkoledarna under 2015 initiera och sedan
leda ett gott samtal om hur vi i församlings-
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och ungdomsarbetet kan erbjuda Jesus Kristus till muslimer?”- betonade kyrkoledarna i
sitt svar vikten av att frimodigt och respektfullt vittna om vår kristna tro. De uppmanade vidare till samtal, bön och till studium
av den goda dialoglitteraturen som finns.
Däremot, med hänvisning till små resurser,
svarade de nej på frågan att leda ett gott
samtal och en teologisk process i ämnet.
Det material som kyrkoledarna hänvisade
till är till allra största delen en utbildning
i den goda kristna uppförandekoden för
religionsdialog som är en förutsättning för
mötet med människor av annan tro. Den
är väl underbyggd av en rad bibelcitat och
fungerar bra som studium om hur man
som kristen skall bete sig i mötet med
människor av annan tro.
I det rekommenderade materialet betonas
även nödvändigheten att lära känna den
tro och övertygelse som man möter hos
personen man samtalar med. Det är här
som Svenstakyrkans församling ser ett stort
behov för församlings- och ungdomsarbetet;
behovet av kunskap om islam och särskilt
dess grundläggande texter.
Kunskapens betydelse framhålls också av de
medarbetare som Equmeniakyrkan sänt ut
för att direkt arbeta med muslimer i Asien.
De har, i samtal, betonat vikten av att den
kristne, som vill föra ett gott samtal om sin
tro med muslimer, åtminstone bör känna
till, de för samtalet relevanta delarna av
Koranen och de mest erkända Haditerna.
(Haditer, vittnesbörden om vad profeten Muhammed sade och gjorde i olika situationer.)
I den aktuella debatten är det mycket sällsynt att man hänvisar till islams grunddokument för att underbygga uttalanden som:
”IS, (Islamiska Staten), är inte islam”, eller
”islam är fredens religion”. Det kan vara på
tiden att aktualisera P.P. Waldenströms fråga
från år 1870 - ”Var står det skrivet? - men nu
ställd till islams grunddokument.
Det är nödvändigt att lära känna vad islams
grundläggande texter, Koranen och de mest
erkända Haditerna med författare som
Sahih Bukhari och Sahih Muslim, förmedlar
om:
Jesus Kristus; evangeliet; gudsbilden; synen på den av Gud skapade människan;
Koranens tillkomst; eskatologin; synen på
kristna, bokens folk; synen på otrogna i
allmänhet; sharia, islams lag; fred; jihad,
islams grundläggande strävan; apostasi,
d.v.s. konsekvenser av att lämna islam; man
och kvinna; mänskliga rättigheter; religions20

frihet; tryckfrihet; yttrandefrihet; jämlikhet;
Hudud, d.v.s. fem brott beskrivna i Koranen
med föreskrivna straff; m.m.
För att: i församlings- och ungdomsarbetet
kunna samtala med unga muslimer om deras tro och fundamenten för den; undersöka om det finns texter och tolkningar som IS
och liknande rörelser hänvisar till och som
kan inspirera unga människor att ansluta
sig och som får andra att ta avstånd från sådana organisationer; söka förstå grunden till
uttalanden som: ”Detta är inte islam” – eller
motsatsen; kunna föra dialog om positiva
alternativ för de ungas engagemang.
För att: i församlings- och ungdomsarbetet
på bästa sätt kunna erbjuda muslimer i alla
åldrar Jesus Kristus som vi känner honom
från Nya Testamentet och vittna om hur vi
förstår och upplever honom.

Vi föreslår att kyrkokonferensen beslutar:
att uppdra åt kyrkostyrelsen att skyndsamt
ta ansvar för en utbildningsinsats som
fyller ovan beskrivna behov, ta fram
relevant studiemateriel och översätta
de viktigaste Haditerna främst av Sahih
Bukhari och Sahih Muslim till svenska,
där nuvarande översättningar kan vara
undermåliga.

Kyrkostyrelsens svar på motionen:
Kyrkostyrelsen är medveten om att många
församlingar lever i en ny verklighet med
anledning av den pågående flyktingsituationen med ca 163 000 asylsökande under
2015. Många av dessa är muslimer. Genom
ett extra statsanslag och genom egna medel
har Equmeniakyrkan under början av året
kunnat ge visst ekonomiskt stöd åt ett åttiotal församlingar som arbetar med flyktingar
och nyanlända.
I våra församlingsmiljöer lär vi känna
människor och andra trosuppfattningar genom samtal och dialog, inte främst genom
studier av texter och tryckta dokument.
Samtidigt behöver vi redskap och bildning
för att kunna möta människor med annan
religiös eller konfessionell bakgrund.
Vi kan och ska vara frimodiga i vårt vittnesbörd om Jesus Kristus och våra församlingar ska vara öppna för alla som vill dela
en kristen gemenskap. Vi ska också vara
respektfulla gentemot andra kyrkors medlemmar och mot medmänniskor som tillhör
annan religion. Många församlingar får i
dessa tider nya erfarenheter och kunskaper
när det gäller mötet med människor med
annan religiös bakgrund än den kristna. Här

FÖREDRAGNINGSLISTA

finns goda möjligheter att lära av varandra
och dela dessa erfarenheter.
Sveriges kristna råd (SKR), som Equmeniakyrkan tillhör, arbetar inom migrations- och
integrationsområdet. SKR har tagit fram en
samtalsguide ”Samtalsguide till kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld”. Denna kan
fungera som en viktig hjälp i den lokala församlingen. SKR genomför även regelbundet
fortbildning för nyckelpersoner – både hos
kyrkor och hos myndigheter. SKR har också
anordnat utbildningsdagar om konvertiter i
asylprocessen, en utbildning som riktat sig
till företrädare för kyrkor och församlingar
som möter personer som önskar konvertera
till kristendomen under asylprocessen.
Sedan många år har SKR dessutom aktivt
arbetat med opinionsfrågor kring migration
och integration. Efter det s.k. Påskuppropet
har arbetet fortsatt, bl.a. genom seminarier
och framtagande av materialet ”Manifest för
en ny tidsanda – i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens tecken. SKR
är också remissinstans för frågor gällande
svensk asyl- och flyktingpolitik.
Equmeniakyrkan har inte resurser att påbörja en utbildningsinsats rörande islam och
än mindre att översätta texter som enligt
motionären behöver nyöversättas. Sådana
insatser skulle kräva omprioriteringar som
kyrkostyrelsen idag inte är beredd att ställa
sig bakom.
Det finns material på svenska för den som
vill fördjupa sig i frågor gällande respektfull
evangelisation och religionsdialog. Det finns
också material för den som vill lära sig mer
om islam och andra religioner.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att avslå motionen.
Förslag på litteratur:
• Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld –
rekommendationer för uppförande. Utgivet
av Kyrkornas världsråd, Påvliga rådet för
interreligiös dialog och Evangeliska världsalliansen. Man brukar säga att 90% av världens
kristna relaterar i någon mening till dessa
sammanhang. Sveriges Kristna Råd och
Svenska Missionsrådet har gett ut materialet
på svenska.
• Samtalsguide till kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld, finns att ladda ner på SKRs
hemsida: http://www.skr.org/wp-content/
uploads/2013/04/samtalsguide-till-Kristet-vittnesb%C3%B6rd-i-en-m%C3%A5ngreligi%C3%B6s-v%C3%A4rld.pdf

• Svenska kyrkan har gett ut Sann mot sig
själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan och Möten med Islam.
• Myndigheten SST – Nämnden för statligt
stöd till trossamfunden har gett ut Shiamuslimer i Sverige – en översikt och Islam och
muslimer i Sverige – en kunskapsöversikt Båda
publikationerna kan gratis laddas hem från
myndighetens hemsida.
• En allmän sökning gällande islam via
internet ger ett flertal exempel på nyutgiven
litteratur.

14.4. Motion från Linköpings missionsförsamling angående att skapa
regionala tjänster för församlingsarbetare med annan språktillhörighet än den svenska
Varje tid i kyrkans historia har burit sina
specifika möjligheter och utmaningar. En
kyrka som vill möta sin samtid behöver vara
följsam och lyssna till Guds kallelse och
människors behov. Det står fullt klart att en
trovärdig kyrka i ett Sverige av idag behöver
svara upp mot en verklighet där människor
tvingats på flykt för att söka en ny hemvist
i Sverige. Equmeniakyrkan har genom sina
kontakter med samarbetskyrkor goda möjligheter att tillvarata kyrkliga medarbetares
kompetenser när de gjort Sverige till sitt nya
hemland. Ett exempel som vi fått vara med
om i Linköping är då en pastor med femårig
teologisk utbildning vid Near East School of
Theology och mångårig församlingstjänst
som pastor inom Equmeniakyrkans samarbetskyrka Nationella Evangeliska synoden i
Libanon och Syrien bosatt sig med sin familj
i vår stad, och nu fungerar som pastor med
ett brett kontaktnät bland arabisktalande i
vår region. Vi har sett hur man inom kort
tid efter ankomsten till ett nytt hemland,
kan fungera inom sin profession som akademiskt utbildad. Vi kan som kyrka visa på
vägar till inkludering som är förebildliga
även för andra yrkesgrupper i det svenska
samhället. Det är dock, åtminstone initialt,
ett stort åtagande för såväl nya framväxande grupper, som för sedan länge etablerade
enskilda församlingar, att ensamma bära
försörjningsansvar i form av anställningar.
Vår erfarenhet så här långt är att ett pastoralt uppdrag med inriktning på särskilda
språkgrupper lämpar sig mycket väl för regionala samarbeten med ett bredare ansvar än
en specifik lokal församling.
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Vi föreslår kyrkokonferensen att besluta
att uppdra åt kyrkostyrelsen att skyndsamt utreda möjligheten att genom
Equmeniakyrkans gemensamma
tillgångar skapa regionala tjänster för
församlingsarbetare med annan språktillhörighet än svenska.

Kyrkostyrelsens svar på motionen:
Motionen från Linköpings missionsförsamling aktualiserar den pågående flyktingsituationen och frågor kring hur Equmenia
kyrkans gemensamma tillgångar används.
Kyrkostyrelsen är tacksam över många
församlingar som tar ett stort ansvar för
asylsökande och nyanlända. Ca 163 000 asylsökande under 2015 kommer att beröra vårt
land och våra församlingar under kommande år. Hur flyktingsituationen kommer att se
ut framöver vet ingen idag.
Under inledningen av 2016 har Equmenia
kyrkan kunnat fördela knappt 3 Mkr till
församlingar som arbetar med flyktingar
och nyanlända. Detta har skett tack vare
ett extra statsanslag med anledning av den
rådande situationen och genom att kyrkostyrelsen kunnat besluta om användning av
egna medel.
Equmeniakyrkan har tagit emot arabisktalande pastorer från andra länder och i
budgeten för 2016 finns medel avsatta för en
pastor som nyligen anlänt till Sverige. Den
huvudsakliga finansieringen sker via församlingar. Pastor Isac Zekry Shokri anlände
till Sverige under början av 2016 utsänd av
vår samarbetskyrka Nilens Synod. Han kommer att ha sin bas i Högdalskyrkan, söder
om Stockholm, men står till förfogande för
alla församlingar som behöver öka sin kundskap om arabisktalande, både kristna och
muslimer. Pastor Isac har en särskild kompetens när det gäller dialog mellan kristna och
muslimer.
I en del av Equmeniakyrkans församlingar
finns arabisktalande grupper, under början av året ca 20. En del är så pass stora att
de har egna möten och firar gudstjänst på
arabiska, samtidigt som de är delaktiga i
församlingen som helhet. De flesta lär sig
eller kan tala svenska, men det finns ändå
ett naturligt och stort behov av att kunna
be, sjunga, ta emot själavård och få lyssna
till Guds ord på sitt eget språk.
Equmeniakyrkans fördelningsråd hanterar
årligen ca 20 Mkr, pengar som kommer från
kyrkoavgiften och det statliga anslaget. Integrations- och mångfaldsarbete är ett ”bonus22

kriterium” när det gäller föredelningsrådets
arbete med att behandla bidragsansökningar från församlingar. Kyrkostyrelsen anser
att den grundläggande instruktion som
gäller för fördelningsrådets arbete kan vara
oförändrad, men kyrkostyrelsen avser fatta
ett tilläggsbeslut som innebär att fördelningsrådet under 2016 och 2017 prioriterar
ansökningar från församlingar med anställda med annan språktillhörighet än den
svenska.
Antagningsnämnden och Församlings- och
medarbetarrådet i Equmeniakyrkan arbetar
kontinuerligt med frågor gällande medarbetare från andra länder som önskar arbeta i
våra församlingar.
Kyrkostyrelsen menar att ”församlingsarbetare med annan språktillhörighet än svenska” bör vara anställda lokalt av församling
eller av församlingar i samverkan. Det ligger
i regionernas uppdrag att stimulera till samverkan mellan församlingar, så även i denna
fråga.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att med detta anse motionen besvarad.

14.5. Motion från Uppsala missionsförsamling med rubriken ”Inga
kärnvapen i Sverige”
De senaste åren har svensk utrikes- och säkerhetspolitik utvecklats mot ett fördjupat
samarbete såväl med andra länder i Norden,
till exempel Finland, som med den transatlantiska organisationen Nato.
Nato är en organisation med medlemsstater
som äger, förutom en bred konventionell
militär kapacitet, även en omfattande kärnvapenbaserad militär förmåga.
Flera partier i den svenska riksdagen har
under senare tid ändrat sin syn på militärt
samarbete generellt och även i frågan om
ett svenskt Natomedlemskap.
I decennier har det varit en grundbult i
svensk försvars- och utrikespolitik att kategoriskt avvisa kärnvapen för egen del och
starkt kritisera kärnvapenprov eller hot om
kärnvapenanvändning internationellt.
Den svenska och internationella kristenheten har på samma sätt i en rad sammanhang
under flera decennier avvisat kärnvapen
– dessa kan aldrig utgöra en försvarbar komponent i ett militärt försvar (se t ex Liv och
Fred-konferensen i Uppsala 1983).
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Oavsett vilken försvars- och säkerhetspolitisk lösning som den svenska riksdagen
under kommande år väljer att utveckla, är
det avgörande att kärnvapen inte heller fortsättningsvis ges möjlighet att under några
som helst omständigheter spela en roll, i en
sådan politik.
Kort sagt: förändringen av svensk säkerhetspolitik och eventuellt utökade försvarssamarbeten, inkl. medlemskap i Nato, får
inte innebära att kärnvapen på något sätt
introduceras på svenskt territorium – inte
heller tillfälligt, t.ex. i anslutning till övningar eller besök av andra länders potentiellt
kärnvapenbestyckade vapenbärare (t.ex.
fartyg).
Att öppna svenskt territorium för kärnvapen vore att genomföra en oförsvarlig
och ogenomtänkt revision av den svenska
utrikes- och säkerhetspolitiken, tvärtemot
grundläggande principer om mänsklig
värdighet, respekt för skapelsen och kravet
på moraliskt försvarbara medel inom det
militära försvaret.

Vi föreslår kyrkokonferensen
att ge Sveriges regering och riksdag tillkänna sin uppfattning att Sverige även fortsättningsvis skall vara ett kärnvapenfritt
land, i såväl fred som krig liksom under
militära besök eller övningar, eller i
varje annat avseende.

Kyrkostyrelsens svar på motionen:

får inte innebära att kärnvapen på något
sätt introduceras på svenskt territorium
eller att Sverige blir beroende av andra
länders kärnvapen. Att öppna svenskt territorium för kärnvapen vore att genomföra
en oförsvarlig och ogenomtänkt revision
av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken, tvärtemot grundläggande principer om
mänsklig värdighet, respekt för skapelsen
och kravet på moraliskt försvarbara medel
inom det militära försvaret.
Vi anser att fredsbyggande hör till centrum
av kyrkornas liv och vittnesbörd. Tillsammans med andra kyrkor och samfund i
Sveriges kristna råd har vi anslutit oss till
ett uttalande gällande att ”reducera nationers möjligheter att föra krig, eliminera
förekomsten av vapen som utsätter mänskligheten och hela planeten för en aldrig
tidigare skådad risk och göra kriget som
institution olagligt” (Ekumeniskt upprop för en
rättfärdig fred, 2011).
I uppropets anda önskar Equmeniakyrkan
vidare en tyngdpunktsförskjutning från militär krisbekämpning till civilt förebyggande
av våld, och från väpnad konflikt till fredsbyggande, vilket också innebär att överföra
resurser från militära förmågor till civila
strukturer och mekanismer.

14.6. Motion med rubriken ”Handla för
fred i det Heliga landet”

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att bejaka motionen gällande kärnvapen
i Sverige och till Sveriges riksdag och
regering sända följande uttalande:
Equmeniakyrkan, som bildades 2011 av
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan,
med drygt 700 församlingar är samlade till
kyrkokonferens i Stockholm.
Vi vill påminna om det som länge varit en
grundbult i svensk försvars- och säkerhetspolitik, att kategoriskt avvisa kärnvapen för
egen del och starkt kritisera kärnvapenprov
eller hot om kärnvapenanvändning internationellt.
Den svenska och internationella kristenheten har på samma sätt i en rad sammanhang
under flera decennier avvisat kärnvapen
– dessa kan aldrig utgöra en försvarbar komponent i ett militärt försvar.
En förändring av svensk säkerhetspolitik
och eventuellt utökade försvarssamarbeten,

14.6.1. Från Uppsala missionsförsamling
Equmeniakyrkan uppmanade hösten 2015
medlemmar och församlingar att delta i
Kyrkornas världsråds världsvecka för fred i
Israel och Palestina. Man skriver på hemsidan:
”Varje år uppmanar Kyrkornas världsråd
församlingar, samfund, föreningar och
människor av tro att genom andakt och bön,
påverkansarbete och utbildning verka för
fred i Israel och Palestina. Temat för veckan
2015 är - ´Gud har brutit ner skiljemurarna`.
Budskapet för veckan är: Nu är det tid för
palestinier och israeler att få uppleva en
rättvis fred. Nu är det tid att vara fri från
ockupation. Nu är det tid för lika rättigheter
Nu är det tid för helande av sårade själar”
De kristna i Israel och i Palestina tillhör den
kristenhet som i obruten följd har bebott
området sedan den första pingsten. Israels
ockupation av palestinska områden, sedan
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snart 50 år, strider mot såväl internationell
rätt som mot många FN-resolutioner och gör
det dagliga livet svårt; ja närmast outhärdligt i dessa områden. Som minoritet upplever de kristna att de inte blir sedda och
hörda, vare sig i Israel, i EU, i världssamfundet eller av oss som kristna i andra länder.
Behovet av en rättvis fred – som tar sin början i frihet från ockupation – och där lika
rättigheter och helande av såriga själar är
centrala element, delar våra trossyskon med
andra människor som lever under samma
ockupation. Budskapet att människor har
rätt att leva ett värdigt liv rör hela befolkningen, oavsett trosuppfattning, i området.
Våra församlingar i Sverige är synnerligen
viktiga i det påverkansarbete som sker
genom studier, resor och opinionsbildande,
liksom i de handlingar vi som medlemmar
utför. Både våra systerkyrkor och den ekumeniska rörelsen i det Heliga landet vädjar
om vårt stöd i aktiv handling. De ber oss
välja handlingsalternativ som inte stärker
förhållanden som upprätthåller ockupationen.
Många kristna samfund och församlingar i
Europa, Amerika, Australien och Sydafrika
- såväl som företag och organisationer - har
hört deras vädjan. En vädjan som inte riktar
sig mot staten Israel som sådan eller det
judiska folket, utan just mot de mekanismer
som befäster ockupationen. En ockupation
är ett grundskott mot allt vad en fredlig
samexistens mellan två folk, två stater, skulle kunna vara.
Detta budskap har länge förts fram av icke
vålds- och fredsrörelser i både Israel och
Palestina - t.ex. ’Rabbiner för fred’, ’Jewish
Voice for Peace’, ’Parents Circle’ – vilka agerar mot rådande restriktioner för rörlighet,
affärsverksamhet, utveckling och möten
mellan människor.
Även tyngre organisationer, och inte minst
EU, har konstaterat att det är olagligt att
handla vad som produceras på ockuperad
mark, därför att detta står i strid med den
internationella humanitära rätten. Det är
av samma skäl olagligt att ha handel med
israeliska banker som understödjer bosätt¬ningar genom låneverksamhet. Nyligen
har dessutom EU-kommissionen givit EU:s
medlemsstater rikt¬linjer för hur ursprungsmärkning kan visa vilka produkter som produceras på ockuperat område, till exempel i
bosättningar.
Ursprungsmärkning ger information om vad
som är lagligt och olagligt i produktionen på
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ockuperad mark. Palestinska produkter importeras bland annat genom organisationen
Sackeus till de världsbutiker som många
församlingsmedlemmar är engagerade i.
Genom våra dagliga inköp kan vi som församlingar och enskilda undvika att stödja
ockupationen och i stället välja att stödja
våra trossyskon i det Heliga landet i deras
vädjan till oss. Vi kan, för att låna en god
slogan, ”Handla för fred”.

Vi föreslår kyrkokonferens att besluta
att uppdra åt kyrkostyrelsen
att uppmuntra och ge praktiska råd till
församlingar att aktivt söka kontakt
med enskilda kristna och församlingar i
Palestina och Israel.
att rekommendera församlingar och enskilda medlemmar att avstå från investeringar, bankfonder och varuinköp med
knytningar till de av Israel ockuperade
palestinska områdena.
att uppmana församlingar och enskilda
medlemmar att när så är möjligt köpa
palestinska varor och på det sättet ge ett
stöd åt det palestinska civilsamhället.
att aktivt stödja den ickevåldsrörelse som
den kristna ekumeniska rörelsen i Israel
och Palestina utgör, i arbetet för en
rättvis fred.
att uttala en förväntan på de politiska partierna i Sverige att fullt ut verka för en
effektiv tillämpning av den internationella lagstiftning som omöjliggör Israels
ockupation av Palestina.

14.6.2.Från 57 medlemmar från Equmeniakyrkan Växjö, Alvesta missionskyrka och Ansgarskyrkan, Lidingö
Equmeniakyrkan uppmanade hösten 2015
medlemmar och församlingar att delta i
Kyrkornas världsråds världsvecka för fred
i Israel och Palestina. Man skriver på hem
sidan:
”Varje år uppmanar Kyrkornas världsråd
församlingar, samfund, föreningar och
människor av tro att genom andakt och bön,
påverkansarbete och utbildning verka för
fred i Israel och Palestina. Temat för veckan
2015 är - ´Gud har brutit ner skiljemurarna`.
Budskapet för veckan är: Nu är det tid för
palestinier och israeler att få uppleva en
rättvis fred. Nu är det tid att vara fri från
ockupation. Nu är det tid för lika rättigheter
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Nu är det tid för helande av sårade själar”
Våra systerkyrkor i det Heliga landet ber
oss att inte överge dem. Många församlings-medlemmar runt om i landet har också
hörsammat uppmaningen ”Kom och se” och
rest dit - sett, samtalat, upplevt och delat
bön och gudstjänst med våra kristna syskon.
Vårt studieförbund Bilda med sitt studiecenter i Jerusalem (SCSC) är ett viktigt nav i
dessa kontakter. Det ekumeniska följeslagarprogrammet (EAPPI) ett annat.
Många har kunnat ta del av det stöd till
skolor, barnböcker, handikappade och andra
missions- och diakoniprojekt som flera församlingar samlat in gåvor till under en lång
följd av år. Däribland människorättsprojekt i
Diakonias regi.
De kristna i Israel och i Palestina tillhör den
palestinska befolkningen. De tillhör den
kristenhet som i obruten följd har bebott
området sedan den första pingsten. Som
både palestinier och kristna är de utsatta
för dubbelt tryck att lämna den plats där
de har levt i två årtusenden. Israels ockupation av palestinska områden, sedan snart
50 år, strider mot såväl internationell rätt
som mot många FN-resolutioner och gör det
dagliga livet svårt; närmast outhärdligt. Som
kristen minoritet upplever de att de inte
blir sedda och hörda, vare sig i Israel, i EU,
i världssamfundet eller av oss som kristna i
andra länder.
Behovet av rättvis fred, frihet från ockupation, lika rättigheter och helande av såriga
själar delar våra trossyskon med andra
människor som lever under ockupationen.
Budskapet att människor har rätt att leva ett
värdigt liv rör hela befolkningen i området.
Våra församlingar är synnerligen viktiga i
det påverkansarbete som sker genom studier, resor och opinionsbildande, liksom i de
handlingar vi som medlemmar utför. Både
våra systerkyrkor och den ekumeniska rörelsen i det Heliga landet (Sabeel) vädjar om
vårt stöd i aktiv handling. De ber oss välja
handlingsalternativ som inte stärker förhållanden som upprätthåller ockupationen. De
efterfrågar stöd som stärker deras hopp om
en fred bortom ockupation, skiljemurar,
handels- och rörelsehinder, kontroll och
förnedring.
Inom Equmeniakyrkan behöver vi lyssna till
de palestinska kristnas vädjanden och söka
sådana handlingsalternativ. Vi menar att
det är ett viktigt incitament för den lokala
kristna trons fortlevnad i Palestina; inte
minst i Betlehem och östra Jerusalem.

Många kristna samfund och församlingar i
Europa, Amerika, Australien och Sydafrika
- såväl som företag och organisationer - har
hört deras vädjan. En vädjan som inte riktar
sig mot staten Israel som sådan eller det
judiska folket, utan mot just de mekanismer och olagliga handlingar som befäster
ockupationen.
Även ickevålds- och fredsrörelser i Israel och
Palestina - t.ex. ’Rabbiner för fred’, ’Jewish
Voice for Peace’, ’Parents Circle’ - agerar mot
rådande restriktioner för rörlighet, affärsverksamhet, utveckling och möten mellan
människor.
EU-institutioner konstaterar att det inte
enbart är olagligt att handla det som produceras i de israeliska bosättningarna på
ockuperad mark (i strid med den internationell humanitära rätten). Det är även olagligt
att ha handel med israeliska banker som
understödjer bosätt-ningar genom låneverksamhet. Nyligen har EU-kommissionen
gett medlemsstaterna rikt¬linjer för hur
ursprungsmärkning kan visa vilka produkter som produceras på ockuperat område,
till exempel i bosättningar, så att vi som
konsumenter kan välja bort dem. På samma
sätt ska vi ha möjlighet att fritt kunna välja
att köpa produkter som är producerade av
palestinska företag. En fri marknad kräver
fullständig information. Palestinska produkter importeras bland annat genom organisationen Sackeus till de världsbutiker som
många församlingsmedlemmar är engagerade i.
Genom våra dagliga inköp kan vi som församlingar och enskilda undvika att stödja
ockupationen och i stället välja att stödja
våra trossyskon i det Heliga landet i deras
vädjan till oss. Vi kan ”Handla för fred”.

Vi föreslår Equmeniakyrkans kyrko
konferens att besluta
att genom kyrkostyrelsen aktivt stödja de
organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter i Israel
och Palestina.
att genom kyrkostyrelsen aktivt stödja den
ickevåldsrörelse som den kristna ekumeniska rörelsen i Israel och Palestina
utgör i deras arbete för en rättvis fred.
att genom kyrkostyrelsen uppmuntra och
ge praktiska råd till församlingar att aktivt söka kontakt med enskilda kristna
och församlingar i Israel och Palestina.
att i enlighet med det rop som kommer
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från de kristna i Israel och Palestina rekommendera församlingar och enskilda
medlemmar att avstå från investeringar,
fonder och inköp med knytningar till de
av Israel ockuperade palestinska områdena.
att uppmana församlingar och enskilda
medlemmar att när så är möjligt köpa
palestinska varor och på det sättet ge ett
stöd åt det palestinska civilsamhället.
Elisabeth Backgård, Sigge Backgård, Hans Blad,
Inga Blad, Anna Ekermo Henriksson, Agneta Falk,
Göran Fremrot, Kerstin Fremrot, Birgitta Hagman,
Barbro Hedenborg,
Hans-Bertil Jönsson, Ylva Jönsson, Anna Kimming,
Kenneth Kimming, Gunlög Lindahl,
Jan-Åke Lindahl, Victoria Lindahl, Margareta
Lindaräng, Elisabeth Miller, Birgitta Nilsson, Lars
Nilsson, Ingemar Roth, Gun Sandvall Sörensen,
Arne Sjöberg, Marianne Sjöberg, Bjarne Sörensen,
Louise Toreson Roth, Gunnar Thörne, Karoline
Thörne, Birgitta Ursby, Tommy Ursby, Ulla-Britt
Valfridsson, Göran Wahlström. (Medlemmar i
Equmeniakyrkan Växjö).
Gudrun Henriksson Wikerstål. (Medlem i Alvesta
Missionskyrka)
Jannike Arzt Stackå, Eva Bådagård, Torbjörn
Bådagård, Ann Egberg, Nils Egberg,
Rune Forsbeck, Gustaf Höök, Ingela Johansson,
Gunvor Lindén, Magdalena Lindén,
Bertil Ljungemyr, Karin Ljungemyr, Göran
Lundgren, Kerstin Lundgren, Eva Melin,
Siv Melin, Mattias Reinholdson, Anna-Karin
Rindeskog, Carl G Svensson, Ingrid Tesfazion,
Birgitta Wiberg, Sven- Erik Wånell, Inger Ågren.
(Medlemmar i Ansgarskyrkan, Lidingö)

14.6.3.Kyrkostyrelsens svar på
motionerna
Kyrkokonferensen har fått två snarlika
motioner gällande fred i det Heliga landet
med förslag på vardera fem att-satser. Med
ett undantag är att-satserna inte identiska
men de behandlar samma eller angränsande
ämnesområden.
Kyrkostyrelsen anser det vara en styrka att,
när det gäller situationen i Israel och Palestina, knyta an till den större gemenskap som
vi är en del av, något som även motionärerna gör. Det handlar i första hand om pågående arbete genom Sveriges kristna råd,
Kyrkornas världsråd och studieförbundet
Bilda. I detta sammanhang finns det eku26

meniska följeslagarprogrammet (EAPPI) och
studiecentret i Jerusalem (SCSC). Motivet
för kyrkostyrelsens förslag är en önskan att
behandla motionerna med en tydlig förankring i den ekumeniska rörelsen.
Istället för att fatta beslut om att-satser föreslår kyrkostyrelsen att kyrkokonferensen
antar ett uttalande som sänds till Equmeniakyrkans församlingar och media i Sverige.
Uttalandet är en egen översättning av delar
av ett uttalande antaget av Kyrkornas världsråds exekutivkommitté i november 2015.
Övriga delar i uttalandet från Kyrkornas
världsråd beskriver huvudsakligen organisationens arbete i området. Om kyrkokonferensen bifaller kyrkostyrelsens förslag
meddelar vi Kyrkornas världsråd att vi i
väsentliga delar har anslutit oss till innehållet i uttalandet från 2015.

Förslag till uttalande:
”När han kom närmare och såg staden, började han gråta över den och sade: ”Om du
denna dag hade förstått, också du, vad som
ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig”.
Luk 19:41-42
Visionen för fred och rättvisa i Israel och
Palestina bygger på ömsesidigt erkännande,
dialog och förståelse samt en tvåstatslösning
som innebär att israeler och palestinier
lever sida vid sida i fred och säkerhet.
Varken individuella attacker riktade mot
israeler eller åtgärder utan rättslig prövning,
riktade mot förövare av dessa attacker kan
tolereras. Dessa händelser underminerar
hoppet om fred, ett hopp som förminskas
av den pågående illegala ockupationen av
palestinskt territorium, upprepade restriktioner och pålagor, ökad aktivitet från bosättare och det internationella samfundets
oförmåga till respons.
Vi känner djup oro för att denna ökande
känsla av hopplöshet och frustration kommer att generera fortsatt okontrollerade
vågor av våld med tragiska konsekvenser för
människorna i regionen.
Vi tar avstånd från våld och orättvisa och
upprepar behovet av mänskliga rättigheter
för alla människor i regionen, oavsett deras
nationella, etniska eller religiösa identitet.
Vi fördömer ockupationen som är det grundläggande hindret för fred. Ett upphörande
av ockupationen är en nödvändig grund för
en långvarig, hållbar och rättvis fred i det
Heliga landet. Fortsatt bosättningspolitik
och brist på respekt för tidigare överens-
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kommelser leder till ökad brist på hopp och
tillit samt blir till skada för båda folken.
Det nuvarande våldet fokuserar speciellt på
Jerusalem och tillgängligheten till de heliga
platserna. Vi håller fast vid visionen om
Jerusalem som en öppen stad, en stad för två
folk och helig för tre religioner.
I dessa tider av förnyat våld och ökad desperation uttrycker vi vår solidaritet med alla
som söker fred i regionen.
Vi ber för palestinska kristna som arbetar
för fred och rättvisa. Vi ber för fred mellan
palestinier och israeler samt mellan muslimer, judar och kristna.
Vi uppmanar till förstärkt internationellt
och ekumeniskt stöd för den palestinska
kristna befolkningen och kyrkorna i regionen.
Vi uppmanar det internationella samfundet
att bidra till att aktuella FN-resolutioner
respekteras. Vi uppmanar inblandade parter
att agera för en rättvis och hållbar fred i
Israel och Palestina.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att anta ovanstående uttalande.
att avslå motionärernas att-satser.

14.7. Motion från Anna Mauritz och
Magdalena Gustafsson angående utbildning och fortbildning av
Equmeniakyrkans medarbetare
Redan innan vi var kyrka med varandra
gick Equmenia före och visade vägen in i en
gemensam framtid. Vi tror att detta är en
styrka inom Equmeniakyrkan, att vi vågar ta
vara på det engagemang som finns bland de
ungdomar och unga vuxna som ännu inte
hunnit fastna i samma invanda hjulspår. På
samma sätt värdesätter vi som är engagerade i ungdomsverksamheten den erfarenhet
och klokskap som finns i Equmeniakyrkan,
överförd från våra modersamfund. Det är
därför viktigt att det sker en dialog emellan
våra två organisationer, som vi tror är ett i
anden. Detta sker redan på många sätt. Men
vi saknar något. I Equmenia finns en stor
erfarenhet av och ett starkt engagemang för
att utrusta goda ledare. Trots detta så finns
inte Equmenia representerade när vi utbildar, vidareutbildar och kompetensutvecklar
våra medarbetare. Med tanke på att många
tjänster dessutom är utformade så att våra

anställda förväntas jobba inom båda organisationerna är detta ännu mera anmärkningsvärt.

Därför föreslår vi kyrkokonferensen att
besluta:
att i samråd med Equmenia, THS och
Bromma folkhögskola utforma ett stråk
inom grundutbildningen till pastor och
diakon för arbete bland barn och unga.
att inom ramen för vägledningsåret, i samråd med Equmenia, använda den stora
kompetens som finns tillgänglig inom
Equmenias organisation gällande utbildning av ledare och därigenom stärka
medarbetarnas kompetens.
att inom ramen för fortbildningsarbete
(medarbetarlyftet), i samråd med Equmenia, använda den stora kompetens
som finns tillgänglig inom Equmenias
organisation gällande utbildning av
ledare och därigenom stärka medarbetarnas kompetens.
att tillsammans med Equmenia skapa en
gemensam strategi för utbildning av
ideella ledare.

Kyrkostyrelsens svar på motionen:
Alltsedan starten av Gemensam framtid och
nu Equmeniakyrkan har samarbetet varit
tydligt mellan Equmenia och Equmeniakyrkan. Redan 2012 tillsatte styrelserna i
Gemensam Framtid (GF) och Equmenia en
gemensam utredning för att ta ett samlat
grepp om bildningsfrågorna. Syftet var att
få ett helhetstänkande kring medarbetares,
församlingars och samhällets behov av bildning, men också att klargöra hur rörelsens
bildnings- och utbildningsresurser på bästa
sätt kunde bidra till att mål och visioner i
den nya kyrkan skulle uppnås. Med bildningsresurser avsågs bildarsamfundens folkhögskolor, Teologiska högskolan, Överås,
fortbildningsverksamheten, erfarenheter
från egna lokala och regionala ledarutbildningar liksom relationerna till studieförbundet Bilda och olika internationella utbildningsinstitutioner.
Bildningsutredningen betonade vikten av en
gemensam organisation för fortbildning av
samtliga medarbetare i nära samarbete med
de utbildningsinstitutioner som Equmenia
kyrkan och Equmenia idag är huvudmän
för. Det är utifrån den ambitionen utvecklingsarbetet har skett de senaste åren.
Kyrkostyrelsen menar samtidigt att mer kan
göras för att ännu bättre utveckla former
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för när medarbetare och ideella ledare ska
utbildas och kompetensutvecklas.
Kyrkostyrelsen delar motionärernas önskan
att ta till vara engagemang och erfarenheter
från hela rörelsen i utbildande av ledare.
Redan idag samverkar Equmenia och Equmeniakyrkan tydligt i såväl grundutbildning
som vidareutbildning. Vidare har arbete
påbörjats rörande gemensam kompetensutveckling. Flera av de att-satser som motionärerna lyfter är därför fortlöpande arbete som
svarar mot det motionärerna efterfrågar.
Equmeniakyrkan och Equmenia har sedan
flera år tillbaka gemensamma överenskommelser med samtliga folkhögskolor om
innehåll och utveckling av kurser. Det finns
också avtal för hur verksamhet ska utvecklas tillsammans med studieförbundet Bilda
och Teologiska högskolan. Därutöver deltar
Equmeniakyrkan och Equmenia i de två
utbildningsråd som finns för pastors- och
diakonutbildningarna vid Bromma folkhögskola och Teologiska högskolan. Där förs
kontinuerligt samtal om vilka prioriteringar
som ska göras i form av innehåll och kurser. Inte minst har vikten av arbete bland
barn och unga betonats. Ämnet ingår t.ex.
som ett särskilt stråk i grundutbildningen
till pastor genom valbara kurser. Tyvärr har
någon kurs fått ställas in då den haft för få
sökande. Utbildningsrådet arbetar därför
vidare med frågan hur ämnet bättre kommer in i grundutbildningen för pastorer.
Equmenia har också verkat för framtagande
av en ny kurs rörande andligt ledarskap för
barn och unga. Arbetet har stötts av Equmeniakyrkan.
Under innevarande verksamhetsår pågår
en översyn kring den diakonala utbildningen. I den revideringen sker ett prioriterat
arbete för att tydligare foga in barn- och
ungdomsperspektivet som ett område bland
flera. Kyrkostyrelsen anser således att arbetet för att tydligare utforma ett stråk som
handlar om arbete bland och unga inom
grundutbildningarna till pastor och diakon
därmed redan har påbörjats utifrån ovan
redovisade insatser.
Vägledningsåret är ett år för diakoner
och pastorer som avslutat sin utbildning,
men ännu inte är ordinerade. Efter vägledningsåret kallas samtliga deltagare till tre
kortare ”första åren i tjänst-kurser” under
två år. Dessa kurser utgör kyrkans särskilda
stöd till nya medarbetare med bland annat
ledarskap och själavård som centrala kursmoment. Innehållet i kurserna har sedan
lång tid tillbaka utformats gemensamt
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mellan Equmenia, Equmeniakyrkan, Teologiska högskolan och Bromma folkhögskola.
Undervisande lärare hämtas också från
samtliga parter.
Kyrkostyrelsen anser dock att Equmenias
kompetens bättre kan tas tillvara – också
under vägledningsåret. Det skulle samtidigt
svara mot Equmenias eget mål att vid de
skolor där Equmenia är huvudman eller intressent aktivt delta i relevanta utbildningar.
Därför önskar kyrkostyrelsen att Equmenia
ska representeras i arbetsgruppen för vägledningsåret.
Kyrkostyrelsen betonar vikten av att all
kompetensutveckling ska relateras till de
sammanhang där medarbetare och ideella
ledare finns. Genom medveten kompetensstärkning växer genuin förändring fram.
Kyrkostyrelsen understryker dessutom betydelsen av att hålla samman grundutbildning
och fortbildning liksom att forskning sker
till stöd för kyrkans utveckling.
Motionärerna lyfter fram medarbetarlyftet
som en del av fortbildningen. Medarbetarlyftet var en specifik satsning tillsammans med
Equmenia som genomfördes under drygt ett
år då särskilda medel fanns tillgängliga. Nu
pågår ett intensifierat arbete i fortsatt samverkan med Equmenia för att stärka Guds
mission genom gemensamma utbildningar
och delande av erfarenheter.
Equmenias och Equmeniakyrkans styrelser
har samfällt beslutat att en plan ska tas fram
om hur fortbildningen för medarbetare ska
se ut i framtiden. I samverkan med våra utbildningsinstitutioner pågår framtagande av
en samlad kompetensutvecklingsstrategi för
samtliga medarbetare. Den beräknas vara
klar i början av 2017. Arbetet sker i samråd
med representanter från Equmeniakyrkans
medarbetarförbund. Utifrån ovan beskrivna
arbetsmodell anser kyrkostyrelsen således
att Equmenias kompetens redan tas tillvara.
Som en del av framtagande av en gemensam
kompetensstrategi ryms också utbildningar
för ideella ledare. Arbetet är i full gång med
att lyssna in gemensamma behov i Equmenia och Equmeniakyrkan för att regionala
utbildningar och kurser som stärker den
lokala kompetensen ska kunna tas fram.
Redan idag erbjuds ett antal nya regionala
kurser och det arbetet kommer att fortsätta så att fler utbildningar kan erbjudas.
Kyrkostyrelsen menar därmed att arbetet
som bidrar till en gemensam strategi för
utbildning av ideella ledare i Equmenia och
Equmeniakyrkan är påbörjat.
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Equmeniakyrkan och Equmenia är lärande
gemenskaper där bildning och lärande utgör
grundläggande drag i lärjungaskap. Vi vill
fortsätta arbeta tillsammans med bildning
och lärande för människors, Guds och
kyrkans skull. Genom kurser och utbildningar ska ledare stärkas så att ledaruppdraget blir enklare och än mer stimulerande.
Därför är kyrkostyrelsens utgångspunkt att
allt utvecklingsarbete måste ske gemensamt. Det är när samtlig kompetens tas i
anspråk inom Equmenia och Equmeniakyrkan som lusten och glädjen till bildning
stärks. Det är också i den andan arbetet med
utbildning och fortbildning fortsatt måste
ske så att vi är och förblir en kyrka för hela
livet och för alla åldrar.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att anse att-satserna 1, 3 och 4 besvarade då
det som föreslås redan genomförs idag.
att bifalla att-sats 2 genom att inbjuda
Equmenia att ingå i vägledningsårets
arbetsgrupp.

14.8. Motion från Luleå missionsförsamling angående gemensam
löneadministration
Att administrera löner på ett korrekt sätt är
viktigt för en ansvarsfull arbetsgivare.
I dag har vi i våra församlingar anställda
som omfattas av olika avtal och i många
fall är det lekmän som ideellt sköter om
löneutbetalningarna samtidigt med annan
ekonomisk redovisning. Vi får signaler att
löneadministrationen upplevs svår och att
man känner sig osäker om det blir rätt.
Med en central löneadministration skulle vi
kunna tillhandahålla professionell personal
och effektiva löneredovisningssystem som
uppdateras efterhand och i takt med nya
avtal. Inbetalningar av preliminär skatt,
arbetsgivaravgifter och avsättningar till
tjänstepensionssystemen skulle skötas centralt och den anställde skulle varje månad få
ett lönebesked som tydligt redovisar utbetalning, semestersaldo, sparad semester etc.
Lönesättning och arbetsgivaransvar skulle
fortfarande ligga kvar hos den lokala församlingen.
Den lokala församlingen kunde månadsvis
redovisa frånvaro etc. till administratören.
Equmeniakyrkan kunde fortlöpande debitera den lokala församlingen lönekostnaden
samt kostnaden för administrationen.

Därför föreslår vi kyrkokonferensen
besluta
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda
möjligheterna att nationellt hjälpa församlingarna med löneadministration.

Kyrkostyrelsens svar på motionen:
Kyrkostyrelsen delar motionens grundtanke
att det är viktigt att församlingarna är goda
arbetsgivare och bl.a. kan administrera de
anställdas löner på ett korrekt sätt, följa gällande lagar, avtal och rutiner, vilket ofta kräver kompetens i detaljfrågor. Det har dock
visat sig att vissa rutiner i församlingarnas
administration inte alltid fungerar, vilket
leder till att t.ex. felaktiga löner utbetalas,
anmälan om löneförändringar efter den
årliga lönerevisionen till försäkringsbolag
inte görs, m.m.
Ett sätt att stödja och avlasta församlingarna och frigöra resurser för utveckling och
växt, och samtidigt få en trygghet för både
församlingarna som arbetsgivare och för de
anställda, är att hitta andra former för hur
en effektiv löneadministration kan utföras.
Kyrkostyrelsen menar att det skulle bli svårt
att samla församlingars löneadministration
direkt till det nationella kansliet. En sådan
verksamhet skulle kräva personella och
strukturella resurser i en sådan omfattning
som förutsätter att tjänsten finansieras med
en avgift, vilket i sin tur innebär att verksamheten blir momspliktig och innebär en
ökad kostnad för församlingarna. En utredning skulle snarare behöva inriktas på att
utreda andra möjligheter, till exempel att
hjälpa församlingar att i sitt närområde eller
region att hitta former för att gemensamt
sköta administrationen, eller att köpa upp
tjänsten från någon aktör i området. Man
kan också utreda möjligheten för Equmeniakyrkan att nationellt förhandla fram ett
ramavtal för denna typ av tjänst från någon
professionell aktör, med löneadministratörer som är vana att tolka avtal och vet vilka
regler som gäller, och som församlingar kan
anlita till en lägre kostnad än om de skulle
köpa in tjänsten själva. Inte minst behöver
en sådan utredning undersöka intresse och
behov hos församlingarna för dessa tjänster.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda
behov, förutsättningar och möjligheter
att på olika sätt understödja församlingarnas arbete med löneadministration.
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15.

Rapport från folkhögskolorna

16.

Manual för beslutsfattande i Equmeniakyrkan

Ca 40 remissvar inkom från församlingar,
m.fl. i Equmeniakyrkan. Parallellt med detta
genomfördes ett remissarbete i Svenska
kyrkan. Inkomna remissvar medförde att
dokumentet omarbetades för att skapa större tydlighet och besvara frågor som ställts
under remissperioden.

Förslaget till manual finns tryckt på sid. 41 i
föredragningslistan.

Kyrkostyrelserna för Equmeniakyrkan och
Svenska kyrkan föreslår nu sina respektive
högsta beslutande organ att anta förslaget
till ekumenisk överenskommelse mellan
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.
Beslut om detta föreligger både i Equmeniakyrkans och i Svenska kyrkans kyrkostyrelser och dessa beslut bygger på föreliggande
material som följaktligen inte ensidigt kan
förändras av den ena eller den andra parten.

När förslaget att utveckla nya metoder för
beslutsfattande i Equmeniakyrkan lyftes
på kyrkokonferensen 2015 under rubriken
”Det gemensamma bästa” mottogs det med
blandade, men övervägande positiva reaktioner. I Kyrkornas världsråd och Uniting
Church in Australia har önskemål om ett
beslutsfattande som inkluderar fler röster
lett till att konsensusmetoder utvecklats.
Med deras arbete som inspiration och förra
årets samtal som ledstjärna presenterar nu
kyrkostyrelsen ett förslag till manual för
beslutsfattande i Equmeniakyrkan.

Svenska kyrkans kyrkomöte äger rum
på hösten och den beslutande sessionen
genomförs i slutet av november. Om kyrkokonferensen i Equmeniakyrkan och kyrkomötet i Svenska kyrkan bejakar förslaget till
ekumenisk överenskommelse kan den träda
i kraft den 1 januari 2017.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att anta Manual för beslutsfattande.

Själva överenskommelsen återfinns på
sid 5 i dokumentet och övrig text utgörs
av bakgrundsmaterial, förklarande texter
och exempel på lokala samarbetsavtal. Det
ekumeniska arbetet i Sverige är omfattande
och mångskiftande varför dokumentet inte
gör anspråk på att besvara alla frågor som
kan uppkomma tack vare lokal ekumenisk
samverkan.

att uppdra åt kyrkostyrelsen att utvärdera arbetsformerna och rapportera till
kyrkokonferensen 2019.
att särskilt uppdra åt kyrkostyrelsen att
samtliga församlingar i Equmenia
kyrkan får del av manualen, dels som
inspiration för eget beslutsfattande,
dels som nödvändig förberedelse inför
kyrkokonferensen 2017.

17.

Efter förväntade beslut gällande ekumenisk
överenskommelse avser Equmeniakyrkans
kyrkostyrelse att verka för att ett nationellt
samarbetsråd tillsätts med uppgift att följa
upp överenskommelsen och stödja fortsatt
ekumenisk samverkan mellan våra kyrkosamfund.

Ekumenisk överenskommelse med
Svenska kyrkan
Den ekumeniska överenskommelsen finns
tryckt på sid. 65 i föredragningslistan.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2012
beslutade om att arbeta för en ekumenisk
överenskommelse med Svenska kyrkan som
ska ersätta överenskommelserna mellan
Svenska kyrkan och Metodistkyrkan i Sverige respektive Svenska Missionskyrkan.
Hösten 2012 inleddes arbetet och en samtalsdelegation tillsattes med uppgift att bl.a.
diskutera förutsättningarna för en ekumenisk överenskommelse till stöd för lokal
samverkan.
Under 2015 genomfördes ett remissarbete i
Equmeniakyrkan där ett femtiotal församlingar inbjöds att kommentera ett remissmaterial. Dessutom inbjöds alla församlingar som så önskade att beställa materialet.
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att anta förslaget till ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan.

18.

Ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
Förslaget till kyrkohandbok finns tryckt i en
separat bok.
Arbetet med kyrkohandbok påbörjades
efter kyrkostyrelsens direktiv sommaren
2013. I oktober 2013 hölls en hearing på
Teologiska högskolan där synpunkter inför
arbetet inhämtades med bred ekumenisk
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närvaro bland föreläsarna. Under hösten
2013 genomfördes en omfattande enkät
med närmare 500 svar från enskilda medarbetare. Under 2014 utformade handboks
kommittén med stöd av en referensgrupp
ett första förslag till kyrkohandbok som gick
på remiss till församlingar och medarbetare.
Svaren bearbetades under hösten 2015 och
materialet har sedan dess skrivits om till
nuvarande form.
Under våren 2016 genomförs regionala
medarbetardygn med temat gudstjänstutveckling. Hösten 2016 - våren 2017 erbjuds
samtliga medarbetare att delta i kompetenshöjande utbildning, antingen på en enklare
”brukarnivå” eller på en mer avancerad akademisk påbyggnadsnivå. Detta görs i nära
samverkan med våra utbildningsanordnare.
Till kyrkokonferensen 2016 mottar församlingarna en version i enkelt utförande av
kyrkohandboken. Detta är ett första steg i
mottagandet av kyrkohandboken. Under
hösten görs nödvändiga förberedelser av församlingar och medarbetare för att kunna ta
den i bruk till första advent 2016. Samtidigt
lanseras ett gudstjänstbibliotek via hemsidan, i syfte att skapa en elektronisk resurs i
linje med de användarmönster som tidigare
identifierats.
Under de följande åren används kyrkohandboken, kompletteras och korrigeras utifrån
församlingarnas användning för att sedan
antas av kyrkokonferensen. Detta kan tidigast ske 2018.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att ta emot kyrkohandboken för användning i Equmeniakyrkans församlingar.

19.

Förslag till utredningsuppdrag angående finansiering av kyrkans gemensamma verksamhet
Det gemensamma arbetet som den nationella organisationen genomför i enlighet
med stadgar och på uppdrag av kyrkokonferensen finansieras på många olika sätt. Till
största delen finansieras verksamheten av
insamlade medel från enskilda medlemmar,
antingen direkt via kyrkoavgifter och gåvor,
eller via församlingar. En stor del av de intäkterna kommer in i samband med de olika
insamlingskampanjerna som genomförs varje år. Församlingarnas och medlemmarnas
givande är grunden för Equmeniakyrkans
nationella verksamhet.

I övrigt finansieras verksamheten av bidrag
från organisationer, stiftelser och företag
samt organisationsbidrag från Nämnden för
statligt stöd till trossamfund och Sida-bidrag
för vissa internationella projekt.
Utöver ovannämnda intäktskällor finansieras den nationella verksamheten och de
tjänster som kansliet erbjuder församlingarna av olika typer av avgifter. Vissa tjänster
är gratis för församlingen, vilket till exempel gäller församlingsbesök från kansliet/
regionerna (med undantag för evangelisterna), möjlighet att ansluta sig till kyrkans
registerprogram Repet, hanteringen och
förmedlingen av autogiro och SMS-gåvor till
församlingarna. Andra tjänster faktureras
församlingarna utifrån antalet anställda i
församlingarna vilket gäller personalvårdsavgift och fortbildningsavgift eller utifrån
församlingens storlek vilket gäller t.ex.
kostnaderna för Stim och Bonus presskopia.
Avgifterna för deltagande i olika evenemang
faktureras i normalfallet också församlingar
eller deltagare. I det nya kompetensutvecklingsprogrammet för församlingarnas
medarbetare är det dock tänkt att denna
utbildning ska vara avgiftsfri.
I gränslandet mellan avgift och insamling
finns ”församlingsanslag till regionerna”.
Det infördes i samband med att de gamla
distriktens verksamhet övergick till de nya
regionerna, som är en del av den juridiska
personen Equmeniakyrkan, och baseras på
antalet medlemmar i församlingen. Detta är
inte tydligt en renodlad avgift men ändå en
uppmaning till församlingar att betala för
en specifik del av verksamheten i jämförelse
med en uppmaning att samla in och skänka
pengar. Anslaget täcker dock inte mer än
cirka en tredjedel av det vi kallar den regionala verksamheten. Varför just denna del av
verksamheten ska få ett eget tydligt riktat
bidrag från församlingarna är också en fråga
som kan ställas.
Vilka finansieringskällor för det gemensamma arbetet har vi idag? Hur ser betalnings
strömmarna mellan samfundet Equmenia
kyrkan och församlingarna ut? Hur kan
de gemensamma resurserna användas på
bästa sätt? Hur ska församlingarna veta hur
mycket pengar som behöver samlas in till
det gemensamma arbetet? Vilka tjänster ska
församlingarna betala för? Och vad ska ingå
i ”paketet” i och med att församlingen är
ansluten till Equmeniakyrkan? Ska procentsatsen för uttag av kyrkoavgifterna höjas för
att delvis ännu mer kunna finansiera den
nationella verksamheten? Dessa frågor bör
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bearbetas och utredas för att det i framtiden
ska bli tydligare för församlingarna och
samtidigt möjliggöra en stabil finansiering
av kyrkans gemensamma arbete på lång
sikt.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att uppdra åt kyrkostyrelsen att se över hur
kyrkans gemensamma verksamhet ska
finansieras med rapport till kyrkokonferensen 2017.

20.

Stadgeändring § 21
Svenska Frälsningsarmén, som tidigare varit
en organisatorisk del av Equmeniakyrkan,
har upphört vid årsskiftet 2015/2016. Kårerna har valt olika vägar, där en del har blivit
församlingar inom Equmeniakyrkan och
andra har gått in i en befintlig församling i
Equmeniakyrkan.

23.

Avtackning av ordinerade medarbetare
som under året fyller 67 år

24.

Bildarsamfundens avslutning

25.

Småförsamlingars framtid – Beslut

26.

Uttaxering av avgifter – Beslut

27.

Församlingsförändringar
Kyrkokonferensen föreslås besluta
att notera i protokollet att Eriksbo
missionsförsamling, Flemingsbergs
internationella församling, Hackvad
baptistförsamling, Hudene missions
församling, Hällaryd missionsförsamling, Hällebergskyrkans missionsförsamling, Klockestrand missionsförsamling,
Linköpings kår av Svenska Frälsningsarmén (SFA), Maglehult-Matteröds
missionsförsamling, Nässjö Wesley,
Olstorps missionsförsamling, Remmene
missionsförsamling, S:t Pauls församling, Trefaldighets församling, Ullångers
missionsförsamling, Undenäs missionsförsamling, Uppsala kår av SFA, Villands
Vånga missionsförsamling, Värnamo
kår av SFA och Örebro kår av SFA har
upplösts.

I Equmeniakyrkans stadgar § 21 har relationen till Svenska Frälsningsarmén beskrivits
på följande sätt:
§ 21 Svenska Frälsningsarmén
Svenska Frälsningsarmén är en organisatorisk del
av Equmeniakyrkan med egen demokratisk uppbyggnad och ekonomisk förvaltning. Ordningar och
stadgar för Svenska Frälsningsarmén skall vara i
överensstämmelse med Equmeniakyrkans grunddokument samt godkännas av kyrkostyrelsen.
Efter att Svenska Frälsningsarmén har upphört behöver ändå relationen mellan Svenska Frälsningsarmén och Equmeniakyrkan
tydliggöras, bl.a. för att kunna ta emot
testamenten ställda till Svenska Frälsnings
armén.

att notera i protokollet att Hova missionsförsamling, Kisa frikyrkoförsamling,
Kristen Gemenskap i Västerfärnebo
Fläckebo, Sommens frikyrkoförsamling
och Vilske-Kleva missionsförsamling har
valt att lämna Equmeniakyrkan för att
tillhöra andra samfund.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att stadgarnas § 21 ändras enligt
följande:
Svenska Frälsningsarmén som varit en
organisatorisk del av Equmeniakyrkan har
upplösts och överlåtit sitt namn och sina
rättigheter till Equmeniakyrkan.
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21.

Aktuell information

22.

Rapport från Bilda

28.

Välkomnande av nya församlingar
Kyrkokonferensen föreslås besluta
att välkomna Lifechurch, Söderköping, som
en ny kristen gemenskap i Equmeniakyrkan.
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29.

30.

31.

32.

Manual för beslutsfattande – Beslut

Valberedningen föreslår kyrko
konferensen
att till ledamöter med en mandattid
om tre år välja:

Rapport från Teologiska högskolan

Utbildningsinsats om islam – Beslut

Regionala tjänster för annan språkbakgrund – Beslut

39.

		

Johan Adolfsson, Lidingö (nyval)

		

Andreas Möller, Uppsala (omval)

		

Torbjörn Jacobsson, Stockholm (omval)

		

Marie Töllborn, Norrtälje (nyval)

Val till ansvarsnämnden
Kyrkokonferensen föreslås besluta

33.

Inga kärnvapen i Sverige – Beslut

34.

Rapport från Diakonia

35.

40.

Ekumenisk överenskommelse med
Svenska kyrkan – Beslut

41.

Handla för fred i det Heliga landet
– Beslut

42.

Utbildning och fortbildning – Beslut

43.

Val av kyrkoledare och biträdande
kyrkoledare

Fastställande av antalet ledamöter i
kyrkostyrelsen
Valberedningen föreslår kyrko
konferensen
att kyrkostyrelsen ska bestå av 13 leda
möter och ordförande under kommande verksamhetsår.

36.

att till ansvarsnämnd för Equmeniakyrkan
utse Olle Alkholm, Peter Bernhardsson,
Sofia Camnerin, Lilian Edman, Alf Englund samt Fredrik Södertun.

Presentation av kandidater till val
av ordförande och ledamöter i kyrko
styrelsen

Kyrkostyrelsens förslag presenteras
på sid. 60.

37.

Val av kyrkostyrelsens ordförande

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen

Valberedningens förslag presenteras
på sid. 56.

att till kyrkoledare välja Lasse Svensson.
att till biträdande kyrkoledare välja Olle
Alkholm och Sofia Camnerin.

Valberedningen föreslår kyrko
konferensen
att till ordförande välja Tomas Bjöersdorff,
Kalmar.

38.

Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningens förslag presenteras 
på sid. 56.

44.

Val av regional kyrkoledare Region Nord
Kyrkostyrelsens förslag presenteras
på sid. 61.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att till regional kyrkoledare i region Nord
välja Lena Bergström.
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45.

Rapport från Equmenia

52.

46.

Ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
– Beslut

52.1. Val av tre ledamöter på tre år

47.

Val till valberedningen

Equmenia föreslår kyrkokonferensen
att utse Moa Nilsson Forssén till ledamot i
valberedningen.

Presentation av kyrkostyrelsevalet

Avgående ledamöter i valberedningen
föreslår kyrkokonferensen
48.

Beslut om ordination

att utse André Bertilsson till ledamot i valberedningen.

Kyrkokonferensen föreslås besluta

Regionala kyrkoledare föreslår
kyrkokonferensen

att till diakon i Equmeniakyrkan ordinera Karin Henningson, Peter Karlbom,
Lise-Lotte Karlsson, Sara Löfstedt, Maria
Lundgren, Maria Lundin, Elisabeth Rydsmo och Johanna Vingren.
att till pastor i Equmeniakyrkan ordinera
Ivani Ahlberg, Karen Magnin Andersson,
Johanna Buller, Linnea Dyne, Johanna
Fredrixon, Karin Fritzson, Johanna Johansson, Marcus Lind, Oscar Marklund,
Gunilla S Olofsson, David Wedegård och
Bengt Åkesson.

49.

50.

Mottagande av pastorer från andra
samfund

att utse Christina Karlsson till ledamot i
valberedningen.

52.2. Val av ordförande och vice ordförande

53.

Verksamhetsplan 2017/2018 – Beslut

54.

Budget 2017 – Beslut

55.

Enkla frågor till kyrkoledarna

56.

Meddelande om tidpunkt och plats för
kyrkokonferensen 2017

57.

Avtackning av avgående styrelseledamöter och ev andra förtroendeuppdrag
samt förbön för nyvalda

58.

Avslutning

Val av tre revisorer och två ersättare
Valberedningen föreslår kyrko
konferensen
att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn,
Gunnar Sjödelius och Lars-Peter
Götborg.
att till revisorssuppleanter för ett år utse
Erik Albenius och Börje Eidenskog.

51.

Val av verksamhetsgranskande utskott
Valberedningen föreslår kyrko
konferensen
att till verksamhetsgranskande utskott
2017 utse Leif Nilsson; ordförande,
Karin Kopparmalms, Bo Paulsson och
Gunvor Sharp.
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FÖRSLAG TILL RAMBUDGET 2017

INLEDNING
Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2017. Förslaget är en rambudget som
tillsammans med verksamhetsplanen kommer att
vara underlag för en mer detaljerad budget som
kyrkostyrelsen beslutar om hösten 2016.
Det är nu fem år sedan Equmeniakyrkan bildades. Fler församlingar har bytt, eller håller på att
byta, sina namn till Equmeniakyrkan och runt om
i landet blir vi allt mer kända och behöver mer
och mer sällan hänvisa tillbaka till våra bildarsamfund. En gemensam identitet växer fram, organisationen har alltmer hittat sin roll, nödvändiga
dokument, riktlinjer och avtal har tagits fram –
grunden är lagd och under 2015/16 arbetar den nationella organisationen utifrån en gemensam och

tydlig verksamhetsplan med åtta riktningsmål.
Verksamhetsplanen föreslås omfatta fem
områden/riktningsmål men den huvudsakliga
inriktningen består. Det handlar som tidigare om
att koncentrera insatserna så att ”vi i gemenskap
kan stödja församlingars förnyelse, utveckling och
växt” och ”skapa språk, mötesplatser och former
för överlåtelse till Jesus Kristus”. Vi vill förnya
det församlingsgrundande arbetet med målet att
femtio nya gemenskaper och församlingar bildas
till år 2025. Vi vill arbeta än mer strategiskt med
utbildning och kompetensutveckling samt tydligt vara en profetisk röst i vår tid. Slutligen vill
vi fördjupa innebörden av vad en ”helhetssyn på
mission” är, där vi i ömsesidighet med våra samarbetspartners tar ansvar för evangelisation, diakoni
och skapelsen.

FÖRKLARING AV TABELLEN TILL HÖGER:
I sammanställningen visas utfallet av de olika
posterna under 2015. Det finns också en jämförelse som visar den beslutade rambudgeten för 2016,
som kyrkokonferensen beslutade om i maj förra
året, och den första prognosen som har tagits fram
för innevarande år, dvs. 2016. Prognosen bygger på
den detaljerade budget som kansliet tog fram under hösten och som beslutades av kyrkostyrelsen i
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december 2015. Prognosen för innevarande år har
också tagit hänsyn till de faktiska uppgifterna om
kyrkoavgifterna, SST:s beslut om organisationsbidrag till Equmeniakyrkan samt kyrkostyrelsens
beslut att tidigare överskott avseende kyrkoavgifterna, som betalas ut under 2016, ska utgå som
bidrag till församlingarna för flyktingarbete.
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2017
Rambudget

2016
Prognos 1

2016
Beslut KK
Maj 2015

2015
Utfall

Kyrkoavgifter
Församlingsanslag till regionerna

52 000
7 000

51 000
7 000

50 000
7 000

49 234
6 378

Insamlade medel
Internationell verksamhet
Nationell/regional verksamhet
Gåva från Trefaldighetskyrkan

30 000
26 500

29 500
23 000

29 000
20 000

30 492
27 614
42 000

Statsbidrag
Statens stöd till trossamfund
Övriga statsbidrag

9 000
9 000

9 600
9 040

8 900
9 800

9 960
9 789

Övriga verksamhetsintäkter
Uppdragsverksamhet
Kurs/delt.avg/Försäljning
Fastighetsförvaltning

4 000
6 000
2 000

6 546
5 163
2 098

6 500
4 500
2 000

6 993
6 028
2 122

INTÄKTER

Finansiella intäkter/fonder
Finansiellt netto
Ianspråktagande från
ändamålsbestämda medel
SUMMA INTÄKTER

20 000

13 616
11 056

18 000

15 410
-40 812 1)

165 500

167 619

155 700

165 208

Ändamålskostnader
Kyrkoavgift till församlingar
Bidrag till församlingar
Regional verksamhet
Nationell verksamhet
Internationell verksamhet

-35 500
-20 000
-21 000
-31 000
-41 000

-33 660
-22 300
-20 637
-29 028
-43 402

-33 950
-19 400
-21 000
-26 650
-38 500

-31 979
-19 166
-19 587
-26 140
-40 885

Insamlingskostnader
Administration
Fastighetsförvaltning
Pensionsförvaltningen

-3 000
-12 000
-2 000
0

-3 138
-12 476
-2 078
-900

-3 200
-11 000
-2 000

-3 078
-12 853
-2 454
-19 710

-165 500

-167 619

-155 700

-175 852

0

0

0

-10 644

KOSTNADER

Summa kostnader
Årets resultat

1) Hela gåvan från Trefaldighetskyrkan som erhölls under 2015 har avsatts till ändamålsbestämda medel därav ett negativt belopp här, se vidare årsredovisningen 2015 för mer information.
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INTÄKTER
Kyrkoavgifter
Föregående år, 2015, uppgick kyrkoavgifterna till
drygt 49 Mkr för Equmeniakyrkan och bildarsamfunden, innan församlingarna erhållit sin del.
Kyrkoavgifterna för innevarande år uppgår totalt
till cirka 51 Mkr vilket även innefattar ett överskott från tidigare taxeringsår. Det överskottet ska
användas till bidrag för församlingar i deras arbete
med flyktingar under 2016 enligt beslut av kyrkostyrelsen. Till år 2017 förväntas kyrkoavgifterna
öka något till 52 Mkr.
Församlingarnas anslag till regionernas
verksamhet
Budgetförslaget innehåller liksom föregående år
en intäkt som avser församlingarnas anslag till
den regionala verksamheten. Detta är ett resultat
av de beslut som fattades inför genomförandet
av nya organisationen av regionerna som en del
av hela kyrkans verksamhet. Utfallet för år 2015
uppgick till cirka 6,4 Mkr. Kyrkostyrelsen anser att
dessa intäkter är en viktig del för att den regionala
verksamheten ska kunna finansieras och uppmanar församlingarna att betala in dem och ingen
sänkning av beloppet i budgeten föreslås. I övrigt
finansieras den regionala verksamheten av insamlade medel.
Insamlade medel
Här avses alla gåvor och bidrag som kommer in till
samfundet från enskilda personer, församlingar,
organisationer, stiftelser och företag. Posten är
uppdelad på insamlade medel som avser gåvor till
Diagrammet visar fördelning av intäkter.
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den internationella verksamheten, inklusive gåvor
till specifika missionsprojekt, och till nationell/
regional verksamhet. De senare medlen används
bland annat för bidraget till Teologiska högskolan
för pastors- och diakonutbildningen, församlingsutveckling och det nationella ansvaret för medarbetarfrågor inklusive rekrytering. Budgetförslaget
innebär att de insamlade medlen för den internationella verksamheten ligger i nivå med utfallet
2015. De insamlade medlen för regional/nationell
verksamhet förväntas öka jämfört med prognosen
för innevarande år, men inte till samma nivå som
utfallet för år 2015 då kyrkan erhöll mycket medel
genom testamente och i samband med församlingsupplösningar.
Statsbidrag
Equmeniakyrkan erhåller statsbidrag från i huvudsak två bidragsgivare och det är SST, Nämnden för
Statligt Stöd till Trossamfund, och Sida. En liten
del av beloppet avser lönebidrag för anställda. I
förslaget förväntas bidragen ligga kvar på nuvarande nivå eller något lägre. I jämförelse med prognosen för innevarande år är inte något bidrag för
flyktinginsatser medtaget i budgetförslaget.
Övriga verksamhetsintäkter
Övriga verksamhetsintäkter avser i stor utsträckning ersättning från andra organisationer för personal som arbetar för deras räkning och det anges
som uppdragsverksamhet. Den största posten är
ersättning från de regionala equmeniaföreningarna för deras anställda i regionerna och de intäkterna har justerats ned till ungefär samma nivå som
för år 2015. Ersättning från bildarsamfunden för

FÖRSLAG TILL RAMBUDGET
arkivpersonal kommer inte vara aktuellt då Equmeniakyrkan enligt tidigare beslut kommer att ta
över den verksamheten från 2017. Tillsammans
gör detta att beloppet i budgetförslaget är lägre än
prognosen för innevarande år.
I samband med kyrko- och vinterkonferensen
och även vid andra arrangemang tar samfundet ut
deltagaravgifter och det är framför allt dessa som
ingår i den andra posten under övriga verksamhetsintäkter. Intäkter för försäljning av material
och ersättning vid församlingsbesök mm. ingår
också här. Denna post förväntas öka på grund av
att vinterkonferensen kommer att genomföras under 2017. Intäkter från fastighetsförvaltning avser
i huvudsak kyrkans fastighet Överås i Göteborg
och förväntas ligga kvar på samma nivå som år
2015.
Finansiellt netto/Fonder
Denna budgetpost avser dels finansiella intäkter
från långfristiga värdepappersinnehav samt utnyttjande av ändamålsbestämda medel och fonder
från tidigare år. De totala intäkterna förväntas öka
något i jämförelse med prognosen för innevarande
år. Med hänsyn till de osäkerheter som idag finns
på de finansiella marknaderna samt svårigheten
att idag förutspå utvecklingen av marknadsräntorna är posten försiktigt beräknad. Av det totala
beloppet om 20 Mkr förväntas hälften vara finansiella intäkter och hälften användning av tidigare
gåvor till specifika ändamål, bland annat kommer en del av gåvan från Trefaldighetskyrkan att
användas under 2017.

KOSTNADER
Kyrkoavgifter och bidrag till församlingar
Kyrkoavgifter till församlingar avser den del av
avgifter som direkt går tillbaka till församlingarna.
Beloppet uppgår till 70 % av de totala kyrkoavgifterna efter det att totalbeloppet minskats med de
3 % som har avsatts för administration och hantering av kyrkoavgifterna.
Bidrag till församlingar avser de medel som
utbetalas till särskilda projekt i församlingarna
och församlingar som är i behov av särskilt stöd.
SST-bidraget fördelas till 90 % ut som bidrag till
församlingar liksom avkastningen från vissa
fonder. Budgetförslaget bygger på samma modell
för fördelning av kyrkoavgifterna och SST-bidrag
till församlingarna som beslutades om för inne
varande år. Budgetförslaget är en höjning med
0,6 Mkr jämfört med innevarande år om det
beloppet rensas för bidragen till församlingar för
arbetet med flyktingar.
Regional verksamhet
Regionernas verksamhet omfattar personalkostnader för de regionala kyrkoledarna, övrig personal
på regionerna och equmeniaregionernas personal.
Här ingår även kostnader för lokaler och kontorsomkostnader för regionerna samt direkta kostnader i samband med regionala arrangemang, t.ex.
vissa utbildningar och regionfesterna. I budgetförslaget förväntas kostnaderna ligga på ungefär
samma nivå som för innevarande år 2016 med
endast en liten ökning.

Diagrammet visar fördelning av kostnader.
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Nationell verksamhet
I denna budgetpost ingår personalkostnader för
hälften av de nationella kyrkoledarna samt övrig
personal på det nationella kansliet som i huvudsak arbetar med frågor som avser verksamheten i
Sverige. Det handlar om den grundläggande verksamheten att rekrytera och utbilda diakoner och
pastorer samt medarbetarfrågor för all personal i
församlingarna. Församlingsutveckling samt arbete med musik och andra kreativa uttryck ingår här
liksom det centrala arbetet med handledning till
församlingar och grundandet av nya församlingar.
Nationell ekumenik och samarbete med andra
organisationer är också en del av det nationella
arbetet.
Kostnaderna för den nationella verksamheten
föreslås öka något därför att det 2017 återigen är
en vinterkonferens och en särskild satsning på
ett temaår som syftar till att fördjupa bibelbruket
samt fortsatt bygga vår gemensamma identitet
som kyrka. En nysatsning på det församlingsgrundande arbetet kommer även behöva ökade resurser samt önskemålet om missionärer från andra
länder som arbetar i Sverige.
Vidare behöver kyrkan ytterligare stärka upp
arbetet som avser kompetensutveckling av våra
diakoner och pastorer i församlingarna samt ta
ansvar för att uppmuntra och utveckla former för
forskning som stödjer kyrkans verksamhet och utveckling. Det avser främst kostnader för att starta
upp ett nytt kompetensutvecklingspaket som kostnadsfritt ska erbjudas anställda medarbetare i församlingarna samt en forskarskola med start 2017.
Se vidare den rapport som kyrkostyrelsen lämnar
till kyrkokonferensen avseende uppföljning av en
motion till förra årets kyrkokonferens.
Internationell verksamhet
Internationell verksamhet avser kostnader för
personal som arbetar med internationella frågor
både på det nationella kansliet och utomlands
som missionärer. Ambitionen är att öka antalet
utlandsmissionärer de närmaste åren. Hälften
av personalkostnaderna för de nationella kyrkoledarna ingår också. Kostnader för SIDA-projekt
och samarbetsprojekt med samarbetspartners i
olika delar av världen är den största delen i denna
budgetpost. Insatserna görs i Kongo, men det finns
även projekt i Asien, Latinamerika och ytterligare
några områden.
Vidare ingår samarbetet med andra centrala organisationer, till exempel Baptist World Alliance,
där Equmeniakyrkan är medlem samt ekumeniska
organ som bland annat Kyrkornas världsråd. Det
är svårt att uppskatta kostnaderna för de internationella projekten ett år i förväg då genomförandet av många projekt är beroende av bidrag och
insamlade medel. De totala kostnaderna för den
internationella verksamheten förväntas i budgetförslaget ligga på samma nivå som utfallet 2015.
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Kommunikation och insamling
Kostnaderna för kommunikation har fördelats på
de olika verksamheterna, regional, nationell och
internationell verksamhet, och det finns därför
ingen särskild budgetpost för detta utan det är en
integrerad del av verksamheten. För att vara en
profetisk röst i samhället i enlighet med förslaget till verksamhetsplan föreslås opinionsarbetet
få ökad prioritet och att det avsätts erforderliga
resurser för detta under året. Under 2016 kommer
det att genomföras en särskild satsning på medlemskommunikation och kyrkan kommer också
att lansera en ny hemsida. Arbetet med medlemskommunikation kommer att fortsätta under 2017.
Insamlingskostnaderna förväntas ligga ungefär
i nivå med utfallet 2015 och prognosen för innevarande år.
Administration och gemensamma kostnader
Administration är stödfunktioner till arbetet med
verksamheten och vissa tjänster inom admini
strationen finansieras dessutom av andra organisationer. I kostnaderna för administration ingår
viss grundadministration av kyrkan, kostnader för
register och statistik, förtroendemannaorganen
inklusive kyrkokonferensen samt revision. Gemensamma kostnader för lokaler, datorer, kontor samt personal- och ekonomiadministration
fördelas ut på de olika verksamheterna i relation
till antalet anställda inom respektive verksamhet.
Kostnaderna förväntas minska något i förhållande
till utfallet 2015 och prognosen för 2016 på grund
av lägre kostnader för personal som finansieras av
bildarsamfunden. Det kommer dock tillkomma
kostnader för det nya arkivcentrum som enligt
beslut av kyrkostyrelsen ska finnas från och med
2017. Kyrkan stöder Equmenia med administration och det gäller bland annat register/statistik,
ekonomifrågor och insamling.
Fastighetsförvaltning och pensionsverksamhet
Kostnader och intäkter för fastighetsförvaltning
avser Överås som är den fastighet kyrkan äger och
som övertogs från Metodistkyrkan 2014. Totalt
sett förväntas fastigheten generera ett nollresultat.
Den löpande pensionsförvaltningen förväntas generera ett nollresultat. Med hänsyn till de regler
som gäller avseende beräkning av pensionsskuldens storlek och den framtida ränteutvecklingen,
kommer det troligen bli aktuellt med en avsättning till pensionsskulden även under 2017. Det
ska dock inte påverka budgeten för verksamheten
utan pensionsutbetalningar kommer, om nödvändigt, lösas genom att kyrkan får realisera sina tillgångar i den utsträckning som behövs. Se vidare
kommentarer i årsredovisningen för 2015.
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1. INLEDNING

Ibland hör vi att vi som kyrkosamfund som har
växt fram ur den svenska frikyrkoväckelsen är
låsta i en föreningsstruktur som skymmer vår
identitet. Övertygelsen om alla människors lika
värde och alla medlemmars lika rätt och ansvar att
vara med och forma kyrka och församling är en
omistlig del av vår identitet. Denna övertygelse är
grunden för demokratin, men formerna behöver
ständigt diskuteras och förnyas.
Vad är det då som skiljer en församling från en
annan förening? Vad skiljer en kyrka i den svenska
frikyrkotraditionen från en annan folkrörelseorganisation? Svaren är olika beroende på perspektiv,
men ett kännetecken är att församling och kyrka
alltid utgår från ett ”tillsammans” som är viktigare än det enskilda, en respekt för varje enskild
människa som Guds avbild och en tro på att Gud
kan tala till sin kyrka genom vilken människa som
helst.
En avgörande skillnad mot andra föreningar är
att kyrkan och församlingen har ett överordnat
mål för sina beslut: att finna Guds vilja med sin
kyrka. För ytterst är det inte vi som äger kyrkan,
utan kyrkan är Guds.

1.1. HISTORIK

Innan Equmeniakyrkan bildades (som Gemensam
Framtid) fördes en rad förberedande samtal. Under
2009/2010 skedde förberedelsearbetet i fem projektgrupper. Projektgruppernas arbete ledde sedan
fram till en omfattande remiss som sändes till
församlingarna. Den projektgrupp som talade om
stadgar och liknande formalia undersökte också
noga möjligheten att föreslå konsensusmetoder
för beslutsfattande i den nya kyrkan. Gruppen
landade ändå i att gemenskapen inte var mogen
för att förändra även hur beslut fattas. Under 2010
och delar av 2011 drevs det förberedande arbetet
genom en förening som bildades enkom för detta
uppdrag, GF-föreningen. Där räckte dock inte
tiden till för att ge frågan den tid den behövde och
styrelsen lämnade tanken på konsensusmetoder
enligt projektgruppens förslag.
Samtal och önskemål om en bättre och tydliga-

re representation från fler församlingar och om en
representation som bättre speglar Equmeniakyrkan vad gäller kön, ålder, etnicitet, m.m., i kyrko
konferensen har förts fram upprepade gånger
sedan dess. 2015 presenterades så konsensusmetoder för kyrkokonferensen för första gången.
Konferensen fick ta del av ett delvis fiktivt skeende som visade på hur en fråga kan presenteras när
man använder konsensus som metod. Förändrade
beslutsprocesser diskuterades sedan på påverkanstorget. Inga beslut fattades, men kyrkostyrelsen tog samtalen med sig i det fortsatta arbetet
med att utveckla kyrkokonferensens förhandlingar. Vid kyrkokonferensen 2016 presenterades
detta första utkast till manual för beslutsfattande i
Equmeniakyrkan. Manualen ska ses som ett levande dokument som uppdateras och omformas efter
behov. Syftet är att manualen ska beskriva och
vägleda beslutsfattande i Equmeniakyrkan.

1.2. TEOLOGI

Hur kyrkan har styrts har sett olika ut i olika
tider: alltifrån en strikt episkopal ordning där det
ordinerade/vigda ämbetet gett styrelseformen en
hierarkisk ordning, till den kongregationalistiska
där församlingen som sådan är högsta beslutande
organ. Det finns dock alltid en koppling mellan
beslut och ansvar, åtgärd och förankring, oavsett
om beslutet fattas av en biskop eller ett församlingsmöte. Formen säger dock något om identiteten. Nedan följer några kännetecken på den kristna kyrkan som kan ha relevans för den process
beslutsfattande innebär. Kyrkan är; kyrka, katolsk,
konciliär, koinonia och karismatisk.
Kyrkan är kyrka
Kyrkan är Guds. Ordet kyrka betyder egentligen
’till Herren hörande (kyriakos)’. Det betyder att
kyrkan har sin grund i Jesus Kristus, är en del av
Kristi kropp och att kyrkan är Kristi egendomsfolk. En annan bild för detta är bilden av brud och
brudgum. Kyrkan är öronmärkt för Kristus, främst
eftersom det är genom Kristus som hon blivit det
hon har blivit.
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Ordet ”kyrka” hänförs ofta till offentlighet.
Motsatsen är den slutna sekten. En kyrka rymmer
ofta en större teologisk bredd med ett bejakande
av samhörighet i mångfald. Detta ställer dock
höga krav på beslutsfattandet. Trons offentlighet
och öppenhet för insyn är en viktig del av vårt arv
och starkt förknippat med hur vi ser på oss själva
som kyrka.
Kyrkan är katolsk
Ordet katholikä eller catholica är omtvistat vid
översättningar till svenska. Katolsk ska i detta
sammanhang inte uppfattas som den romersk-katolska kyrkan, utan förstås i termer av ’universell’
eller det äldre svenska ordet ’allmännelig’. Det
markerar en samhörighet med den världsvida
kyrkan samtidigt som vi ser den lokala kyrkan
som en del av den samlade kristenheten.
Om vi i det förra avsnittet menade att kyrkan
hörde till Herren, menar vi med katolsk att kyrkan hör till andra kyrkor, vi hör till varandra, vi
hör ihop. Inom den ekumeniska rörelsen beslutades i New Delhi 1961 att kyrkorna skulle erkänna
varandra på samma ort. Det blev en viktig markör
för att visa kyrkans enhet.
Kyrkan är konciliär
Kyrkan är konciliär. Detta hänger delvis samman
med det föregående. Genom att kyrkan hålls samman i Kristus, i gemenskap över hela världen, är
också de beslut och de vägval som fattas beroende
av andra kyrkors beslut. Motsatsen till detta är
sekten, där någon eller några går sin egen väg och
beslutar utan att ta hänsyn till helheten.
Samhörigheten med den samlade kristenheten
sätter gränser för den lokala församlingens eller
kyrkosamfundets beslutsmandat. Ett brott mot
detta är ett brott mot bekännelsen till kyrkans enhet. Den konciliära tanken har sitt ursprung i Apg
15 och Matt 18:20. Syftet med de konciliära besluten var och är att uppnå communio eller koinonia 1.
Kyrkan är koinonia
Kyrkan är koinonia, ’gemenskap’. Det innebär att
de olika medlemmarna ser på varandra utifrån en
gemensam identitet som också är förpliktigande.
Ett led i detta är att inte stänga för den i gemenskapen som är i behov av stöd och hjälp. Å andra
sidan innebär det inte att man kan kräva detta
stöd av andra. Gemenskapen växer i takt med att
förtroende och tillit delas, allt i enlighet med Paulus förmaningar om att leva efter Kristi sinnelag,
Fil 2:1–11.
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Latin resp. grekiska för ”gemenskap, delaktighet”.

Kyrkan är inte i första hand en åsiktsgemenskap
eller en politisk kamporganisation, utan definieras
snarare utifrån organiska och relationella termer.
Dessa relationer tar sig uttryck i det gemensamma delandet: nattvardens gåvor inom ramen för
liturgin, omsorgen om dem som är i behov av stöd
eller delaktigheten i samtal och beslut.
Kyrkan är karismatisk
Kyrkan är karismatisk. Begreppet karismatisk kan
lätt få en något förandligad innebörd, men visar
snarare en förståelse av att Gud genom den heliga
Anden är närvarande i sin kyrka och utrustar den
för tjänst och vittnesbörd. Detta tar sig konkret
uttryck i en tilltro att människor i kyrkans gemenskap är utrustade med färdigheter och gåvor, till
tjänst för andra.
Genom att det är den heliga Anden som utrustar till tjänst utgår ansvar och beslutsfattande
från kyrkans allmänna uppdrag. I detta uppdrag
ingår den särskilda tjänsten som anförtror vissa
befogenheter åt de ordinerade. Men kyrkan består
också av medtjänare som kompletterar varandra
och som tillsammans gestaltar och förverkligar
kyrkans mission. Detta sker alltid i den heliga
Andens, Hjälparens kraft.
Kyrkan är konsensus
Kyrkan är konsensus. Även om vår kyrkoform
växte fram med ett tydligt demokratiskt mandat
till de förtroendevalda har strävan efter konsensus
varit ett utmärkande drag. Syftet med detta är att
kunna säga ”vi och den heliga Anden har beslutat
…” Detta sker av respekt mot tidigare anförda
särdrag om kyrkan som kyrka, katolsk, konciliär,
koinonia och karismatisk.
Kyrkans historia visar dock att den teologiska
ambitionen ofta har krockat med rent världsliga
impulser och maktspel. Därför är det centralt med
Kristi ord om att det är på frukten trädet skall
bedömas. Det vi inte ser i nuläget blir tydligt med
perspektiv. Utifrån detta kan vi till sist säga att ”vi
och den heliga Ande” har beslutat.
Kyrkornas världsråd fattar beslut med konsensusmetoder. Där beskrivs sådant beslutsfattande
även som ett vittnesbörd om enhet och kärlek
inför världen. Vittnesbördet handlar inte bara om
vad vi gör utan även om hur vi gör det.
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2. HUR VI FATTAR BESLUT I
EQUMENIAKYRKAN
2.1. BESLUTSPROCESSER MED GOTT KLIMAT2

Det som beskrivs i det följande är det som internationellt sett brukar kallas för konsensusmetoder.
I Sverige är det inte bara enkelt att använda det
begreppet. Den svenska arbetsmarknadens parter
enades 1938 i Saltsjöbaden om en samförståndsanda mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund som brukar kallas ”Den svenska modellen”,
internationellt känd och ofta erkänd. Många i
Sverige verkar dock ofta relatera konsensus till
en situation där den som inte är enig med övriga
viker sig mot sin vilja, kanske för att inte vara den
som medverkar till konflikt eller till att en uppgörelse inte nås.
Att använda konsensusmetoder för beslutsfattande är dock något annat. Det innebär att
använda en metod som syftar till att genom olika
verktyg hitta mötets gemensamma mening i en
viss fråga. Ordet konsensus betyder enligt ordboken ”samstämmighet mellan parter som har olika
intressen”. Beslut fattas alltså inte genom att en
person mer än 50 % är eniga, utan genom att alla
enas om en väg framåt. Det beslut som fattas kommer inte vara det första valet för alla, men alla kan
stödja det och därmed ställa sig bakom beslutet.
Det kommer att finnas tillfällen när ett majoritetsbeslut behövs för att välja mellan två alternativ,
men i de flesta fall finns det bättre sätt att närma
sig frågorna.
Det är viktigt att redan i inledningen poängtera
att konsensus inte nödvändigtvis betyder att varje
fråga har en enskild lösning. Beslutet kan också bli
att vi gemensamt kommer fram till hur en fråga
ska hanteras i framtiden.
Sann konsensus betyder inte enhällighet eller
att alla genom grupptryck ska känna sig tvingade att rösta på ett visst sätt. Sann konsensus kan
enbart uppnås i en sann gemenskap. Det är inte
ovanligt med starka känslor när ombud delger
sina synpunkter med passion och glöd. I en sann
gemenskap kan detta rymmas jämte en respekt
för att verkligen lyssna på andra människors känslor och tankar.

Falsk konsensus uppstår när ombud genom
grupptryck eller liknande känner sig tvingade att
rösta på ett visst sätt, eller upplever att det inte
lönar sig att uttrycka en avvikande mening, och
därför avstår från att yttra sig. I sann konsensus är
inte enhällighet ett självändamål, utan processen
syftar till att avvikande uppfattningar ska få höras,
så att gemenskapen tillsammans finner den bästa
vägen framåt.
Själva beslutsprocessen beskrivs mer ingående
med början på sid. 49.
Att lyfta en fråga
När man använder konsensusmetoder är det inte
alltid klart från början vilka alternativ som finns.
Det är ofta önskvärt att frågan lyfts med en öppen
frågeställning och utan färdiga att-satser att ta
ställning till. Det är ovant för oss som är vana vid
majoritetsbeslut att diskutera frågor på detta sätt.
Tanken bakom är att diskussionen inte i första
hand bör komma att handla om huruvida vi kan
ställa oss bakom de föreslagna att-satserna eller
inte, eller hur de i så fall ska formuleras (om), utan
att vi ska närma oss frågan öppet och mer förbehållslöst. Kanske kan mötet hitta andra alternativ
som bättre beskriver mötets mening än de alternativ som den ursprungliga förslagsställaren just då
såg som de bästa.
På sid. 54 syns ett påhittat exempel på en motion med en påhittad reaktion från kyrkostyrelsen.
Hur skriver vi då protokoll?
En konsekvens av ett sådant sätt att närma sig
en fråga som konsensusmetoder innebär, är att
protokollsskrivandet också förändras. Två aspekter
är viktiga att lyfta. För det första är det viktigt att
sekreteraren är med i hela processen. Ordförande
har metoder för att ”mäta temperaturen” i frågorna under processens gång. Dessa tillfällen visar
i vilken riktning mötet rör sig och sekreterarens
roll blir att tillsammans med ordförande efterhand
börja formulera hur ett beslut kan se ut. För det
andra är det viktigt att ordförande säkerställer att

Texterna bygger i stora delar på erfarenheter och texter från Uniting Church in Australia och Kyrkornas världsråd, vilka båda använder
konsensusmetoder för beslutsfattande.
2
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den skrivning som mötet enas om verkligen visar
mötets mening. Detta sker när mötet har enats
om att konsensus uppnåtts. Ordförande ställer då
kontrollfrågor till mötet för att göra säkert att det
är just denna skrivning som konsensus uppnåtts
kring.
På sid. 54 syns ett påhittat protokollsutdrag som
visar hur ett protokoll kan se ut.

2.2. IBLAND BEHÖVS MAJORITETSBESLUT

Följande beslut fattas alltid med majoritetsbeslut:
budget, personval av olika slag, beslut om stadgeändring samt beslut om ansvarsfrihet. I de fall där
majoritetsbeslut enligt denna manual krävs, bör
behandlingen av frågan fram till beslutssessionen,
ske enligt konsensusmetoder (se vidare sid.12)
Utöver dessa situationer kan det hända att det,
efter att en fråga har presenterats, förklarats och
ombuden haft möjlighet att lämna synpunkter,
ändå visar sig nödvändigt att veta hur många som
stödjer ett visst förslag eller inte. Då blir också
majoritetsbeslut nödvändigt.
Denna process beskrivs mer ingående på sid. 50.

2.3. RÖSTNING

Om röstning behövs, sker den på det sätt presidiet
beslutar. Det kan vara genom exempelvis acklamation, handuppräckning med röstkort, genom att
använda indikatorkorten (läs mer om indikatorkorten på sid. 48) eller med röstsedlar.
Röstning genom ombud/Bundna mandat
Endast de ombud som befinner sig i lokalen kan
delta i beslut och eventuell omröstning. Detta
finns också beskrivet i Equmeniakyrkans stadgar.
Sann konsensus omöjliggör för församlingarna
att skicka ombud med bundna mandat. I frågor
som på förhand har annonserats att dessa kommer att beslutas genom majoritetsbeslut är det
dock möjligt att tydligare uttala församlingens
ståndpunkt. Kyrkokonferensen rekommenderar
dock församlingarna att undvika detta så långt
det är möjligt, eftersom det riskerar att påverka
förhandlingarna och klimatet i förhandlingarna på
ett negativt sätt. Det är dock viktigt att ombuden
är väl förtrogna med församlingens grundläggande inställning, men också att ombuden känner sig
fria att delta i ett beslut som inte stämmer helt
med denna om diskussionerna i plenum har gjort
klart att det är gemenskapens vilja att gå i en annan riktning än församlingen först tänkte sig.
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2.4. PÅVERKANSTORG OCH ANDRA
METODER FÖR ATT ÖKA OMBUDENS MÖJLIGHETER ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD
Konsensusmetoder innebär inte bara förhandlingar i plenum där en talare i taget talar till hela
mötet. Presidiet bör nyttja möjligheten att låta fler
få möjlighet att tala genom att bryta plenum för
t.ex. bikupor och gruppsamtal.
Påverkanstorget är också ett viktigt forum för
fler röster att höras. Att använda påverkanstorg
när konsensusmetoder används förändrar dock
påverkanstorget något. Efter att en fråga presenterats i plenum och all tillgänglig information getts
kan samtalen fortsätta på påverkanstorg. Processledarens uppgift blir att leda samtalet på påverkanstorget och föra tillbaka samtalen till plenum.
På påverkanstorget kan förslag till formuleringar
kring beslut ha uppkommit. Dessa redovisas då
för plenum. Därefter fortsätter behandlingen av
frågan i plenum och ombuden har möjlighet att ge
ytterligare synpunkter som inte verkar ha framkommit på påverkanstorget (eller inte fanns med i
processledarens redovisning).

2.5. ORDFÖRANDES ROLL

Det är viktigt att ordförande är väl förtrogen med
de principer/den manual som gäller för konsensusprocessen och hur förhandlingar med konsensusmetoder genomförs. Ordförande behöver
noggrann utbildning och mötet har rätt att kräva
att ordföranden är väl utbildad.
Ordförandes roll kan sammanfattas med att hen
ska leda plenumförhandlingarna på ett sätt som
hjälper mötet att gemensamt hitta vägen framåt.
Ordförande ska leda förhandlingarna med stort omdöme
och ansvarstagande för processen genom att:
– Påminna mötet om dess makt och ansvar och
om syftet med just denna session.
– Säkerställa att ombuden accepterar att arbeta
enligt den utvalda beslutsmodellen.
– Tillsammans med övriga presidiet föreslå omröstningsmodell vid behov.
– Fördela ordet så att både de som är för och de
som är emot får höras.
– Vid behov bryta talarlistan för enskild bön och
stillhet.
– Besluta i procedurfrågor/ordningsfrågor.
– Avväga om konferensen ska byta beslutsmodell.
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Vid konsensusprocesser ska ordförande:
– Efterfråga respons på presentationer och vara
lyhörd för mötets mening efterhand som den
visar sig.
– Summera och hitta huvudtemata i diskussionen
och hitta fokus för nästa steg i processen.
– Kontinuerligt undersöka om konsensus uppnåtts.
– Uppmuntra att beslut fattas steg för steg snarare
än i slutet av varje diskussion.
Ordförande kan komma att få råd från presidiet,
men måste vara mycket lyhörd för konferensens
diskussion och vart den leder.

2.6. PRESIDIET

Utöver en eller flera ordförande består presidiet av
sekreterare, bildsekreterare och metodstödjare.
Sekreterarens uppgift har tidigare beskrivits under 2.1 Beslutsprocesser med gott klimat (underrubrik
Hur skriver vi då protokoll?).
Bildsekreterare hjälper ombud och presidium
att följa med i debatten genom att visa exempelvis
liggande förslag på beslut på skärmar synliga för
alla.
Metodstödjare är en person som inte är ordförande, men som har till sin uppgift att stötta
ordförande. Genom att inte ha en formell uppgift
i själva förhandlingarna ges möjlighet att följa
med och betrakta processen och därigenom hjälpa
ordförande att lyssna och känna av var i processen samtalet befinner sig samt ge råd om t ex val
av verktyg, vilka kategorier som ännu inte hörts
eller hjälpa till att formulera att-satser (läs mer om
kategorier på sid. 48).
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3. SÅ HÄR GÅR DET TILL
3.1. FÖRHANDLINGAR I PLENUM
Inledning
Varje förhandlingspass inleds med gemensam bön,
sång, stillhet eller annan form av tillbedjan. Därefter klargör ordförande hur passet ska struktureras
och tiden användas.
Handlingar
Ombuden förväntas vara väl införstådda med de
handlingar som funnits tillgängliga enligt stadgarna före mötet. Motioner och andra frågor som
presenterats i handlingarna kan ändå presenteras
inför behandling i plenum.
Presentation av fråga
När en fråga tas upp för diskussion i plenum presenteras den först. Efter att den presenterats ges
ombuden möjlighet att ställa klargörande frågor.
Ordförande kan be den som presenterat frågan att
förtydliga eller hänföra frågan till annat forum,
t ex påverkanstorg.
Begära ordet
Ombuden begär ordet genom att gå till någon av
talarstationerna. En funktionär skriver in namn
och församling, så att presidiet får överblick över
vilka som begär ordet. Ordet fördelas av ordförande. Den som har ordet har rätt att tala utan att
bli avbruten, dock kan en begäran om ordningsfråga avbryta talaren. Ombud som talar till mötet
vänder sig till ordförande. Ev. talarstol på podiet
används endast vid inledande presentation av en
fråga. Sittande ordförande deltar inte i samtalet
med inlägg eller synpunkter utan har till uppgift
att lyssna och sammanfatta och föra mötet vidare.
Talartid
Om inte mötet beslutat annat är talartiden fem
minuter vid presentation av en fråga. Efterföljande
talare har rätt till tre minuters talartid. Mötet kan
vid behov besluta om att utöka tiden.
Talarlista och kategorier
Ett uttalat syfte med att använda konsensusmetoder vid beslutsfattande är att på ett tydligare sätt
göra flera olika sorters röster med olika erfarenheter hörda i diskussion, debatt och samtal. Ett
viktigt verktyg för presidiet är därför att det ges
möjlighet att styra över talarlistan. För att det ska
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ske på ett sätt som alla upplever som rättvist är
det viktigt att identifiera kategorier i förväg. För
Equmeniakyrkans del kan dessa vara t ex: kön,
ålder, etnicitet, storlek på församling, landsbygdsförsamling eller stadsförsamling, positiv eller
negativ till just nu lagt förslag, etc. Ordförande
ansvarar för att för frågan relevanta kategorier
representeras.
Utifrån dessa kategorier äger sedan presidiet
rätt att fördela ordet så att röster från fler kategorier hörs i samtalet. Presidiet äger också rätt att
särskilt efterlysa röster från kategorier som saknas
i samtalet. Inget ombud kan tvingas att tala i plenum mot sin vilja.
Om flera ombud visar med indikatorkorten (se
nedan) att de upplever att inget nytt tillkommer
i samtalet, äger presidiet rätt att bryta talarlistan
efter att det först gett resterande talare på listan
möjlighet att överväga om de har nya argument
att tillföra samtalet eller om deras argument redan
framförts av någon annan.
Indikatorkort
Indikatorkort är inte nödvändiga för de olika
stegen när man använder konsensusmetoder, men
kan vara en hjälp för både ombud och presidium.
Orange och blå är bra färger att använda. Det är
en tydlig skillnad mellan dem och även de som
är färgblinda kan skilja på dem. Orange kort kan
användas för att visa positiv inställning till frågan
eller förslaget, blått kort kan användas för att visa
negativ eller avvisande inställning.
Om lokalen ser ut så att inte alla kan se indikatorkorten är det ordförandes uppgift att berätta
för mötet hur det ser ut.
När ombuden ombeds hålla upp sina kort bör
de inte hålla det ena kortet bakom det andra,
eftersom det då ser ut som att de menar det motsatta mot vad de egentligen menar för dem som
sitter bakom.
Om ombuden upplever att argument återkommer och inget nytt tillkommer kan de göra presidiet uppmärksamma på detta genom att hålla de
båda indikatorkorten i kors framför bröstet.
Ordningsfråga
En ordningsfråga kan lyftas av ombud vid vilket
tillfälle som helst. Ordningsfrågan måste höra
samman med det som just nu diskuteras eller den
typ av session som mötet just nu är i. Ordnings-
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fråga reses genom att ombudet ställer sig upp och
påkallar presidiets uppmärksamhet genom att
ropa ”ordningsfråga”.
Ordförande avbryter då den talare som har ordet och ger ordet till den som begärt ordningsfråga. Ombudet förklarar varför och ordförande har
sedan att välja mellan att:
– Besluta i enlighet med ordningsfrågan direkt.
– Be mötet (t.ex. genom att använda indikatorkorten) att visa sin känsla inför ordningsfrågan och
besluta därefter.
– Öppna för samtal och sedan gemensamt beslut i
plenum.
Ordförandes beslut kan utmanas av ett ombud.
Ombudet får då tre minuters talartid för att framföra sin sak, ordförande svarar och en omröstning
genomförs utan att saken diskuteras ytterligare.
En sådan omröstning avgörs genom enkel majoritet.

3.1. BESLUTSPROCESS

I detta avsnitt beskrivs de olika delar som ingår i
en beslutsprocess enligt konsensusmetod. Varje
fråga kommer inte att genomgå alla steg, det är
dock ofta en hjälp att följa stegen så noga som
möjligt.
Ofta kommer ett steg smälta ihop med nästa
utan ett tydligt avbrott mellan dem.
Informationssession
Presentation
Syftet är att mötet ska få information som visar på
flera möjliga perspektiv på frågan. Varför frågan
har lyfts, relevant information för att förstå frågan
och eventuellt ett förslag till beslut ska presenteras.
Klargörande
Ombud har möjlighet att ställa frågor för att få
klargörande information. All relevant information
ska, i möjligaste mån, komma alla till del under
informationssessionen.
Övervägandesession
Öppen diskussion
Här uppmuntras till ett livligt samtal kring olika
åsikter. Det är mycket viktigt att argument både
för och emot hörs i samtalet.
Ombud som vill yttra sig i frågan begär ordet
vid talarstationerna (se ovan om att begära ordet
och talarlista).
I detta skede kan indikatorkorten användas på
presidiets initiativ. Ordförande kan be ombuden
att hålla upp orange kort om de håller med och
blått kort om de inte gör det. Genom att på detta
sätt ofta ”mäta temperaturen” på frågan kan

diskussionen föras framåt och upprepningar av
argument undvikas.
I både detta skede och i beslutssessionen (se
nedan) är det viktigt att presidiet vid upprepade
tillfällen också lämnar möjlighet till enskild bön
och stillhet. Bön under förhandlingssessionerna
måste vara enskild för att inte riskera att bönen
används som påtryckningsmedel i samtalet och/
eller inför beslut.
Utveckla förslag
Efterhand som diskussionen förs framåt, kan
flera specifika förslag till beslut uppkomma eller
ett tydligt stöd för frågan uttryckas. Förutom att
lyssna på enskilda ombud som begärt ordet kan
ordförande också bryta diskussionen för att ge
utrymme för samtal i mindre grupper, s.k. bikupor
eller föra frågan till påverkanstorget. Att samtala
i mindre grupper är ett bra sätt att involvera fler i
samtal och reflektion och syftar till att gemensamt
i den mindre gruppen hitta fler argument som kan
och bör delges mötet.
Om ärendet är enkelt till sin natur och antalet
förslag på lösningar/beslut inte är för stort kan
ordförande (med hjälp av presidiet) summera
diskussionen och framföra presidiets förslag till
beslut.
Om ärendet är mer komplext kan det vara nödvändigt att bryta behandlingen i plenum och låta
de ursprungliga förslagsställarna eller en utsedd
grupp (som också kan vara presidiet) arbeta med
förslag till beslut som mötet sedan får ta ställning
till.
Beslutssession
När frågan diskuterats färdigt, vilket mötet avgör
gemensamt under ordförandes ledning, är det
dags att fatta beslut.
Enighet
Om ordförande känner att mötet närmar sig konsensus i att endera stödja ett förslag eller att inte
göra det ombeds mötet bekräfta detta (Har vi nått
konsensus i denna fråga?). Om enighet har uppnåtts i frågan deklarerar ordförande ”Mötet har
beslutat i enighet att…”.
Det kan också vara så att förslaget har ett starkt,
men inte helt enigt, stöd. Ordförande ställer då
frågor som ”Vilka stöder förslaget?”, ”Vilka stöder
inte förslaget, men kan tänka sig att acceptera
det?” och ”Vilka stöder inte och kan inte acceptera
förslaget?”.
Om den sista frågan inte får några svarande alls,
går proceduren vidare med att ordförande frågar
”Behöver vi diskutera vidare?” och/eller ”Har vi
nått konsensus i denna fråga?”. Besvaras denna
fråga jakande deklarerar ordförande ”Mötet har
beslutat att…”.
Om det fortfarande finns ombud som inte kan
tänka sig att acceptera förslaget, uppmuntras de
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(av ordförande) att dela sina farhågor med mötet
och diskussionen fortsätter därefter igen. Här
krävs en skicklig ordförande så att ingen känner
sig tvingad att yttra sig. Man kan känna sig obekväm med ett beslut utan att ha möjlighet eller
vilja att utveckla varför.
Att dela det som gör att man inte kan ställa sig
bakom förslaget kan visa att det räcker med t.ex.
smärre förändringar i ordalydelser för att mötet
sedan ska bli överens. Mötet ombeds då ta ställning till förändringen och sedan återigen besvara
om frågan behöver diskuteras vidare eller inte.
Argumenten mot förslaget som nu kommer
fram kan också leda till att ytterligare diskussion
behövs. Då kliver mötet tillbaka till diskussionssession.
Det kan också visa sig att det är större förändringar som behövs för att kunna komma till
beslut. Mötet kan då hänföra bearbetningen till
en mindre grupp som återkommer senare med ett
förändrat förslag och detta ställs då inför mötet
igen.
Överenskommelse
Om det ändå inte går att nå enighet eller acceptans kring ett förslag kan ordförande fråga: ”Kan
de som inte stöder förslaget och inte kan acceptera det, känna att era åsikter har blivit lyssnade till,
även om ni inte stöder eller accepterar förslaget?”
och sedan ”Kan ni som stöder eller accepterar
förslaget intyga att ni har hört vad andra ombud
har haft att säga?”.
Efter att på detta sätt ha fått bekräftat att allas
åsikter har lyssnats till kan ordförande fortsätta med att fråga ”Är ni i minoriteten beredda
att ändå stå ut med ett beslut?” och ”Kan mötet
därför fatta beslut?”. Besvaras dessa frågor jakande
deklarerar ordförande ”Mötet har beslutat genom
överenskommelse att…”.
Måste vi fatta beslut idag/under mötet?
Om enighet eller överenskommelse inte kan uppnås måste mötet undersöka hur viktigt det är att
beslut i frågan fattas idag eller under mötet. Den
frågan diskuteras med konsensusmetoder (information, övervägande, beslut). Om detta förfarande drar ut på tiden är det ordförandes ansvar att
bryta diskussionen för att fatta beslut. Om mötet
då finner att frågan inte behöver t.ex. vara:
– Föra frågan till ett annat forum för beslut (delegera till exempelvis styrelsen eller liknande).
– Återremiss till ursprunglig förslagsställare för
att be dem överväga hur frågan ska läggas fram
inför kommande möte.
– Beslut att denna instans inte är rätt instans för
beslut i denna fråga.
Om det finns konsensus för att beslut måste fattas
idag/under mötet, förs frågan över till att hanteras
med majoritetsbeslut (se punkt 3.2).
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3.2. MAJORITETSBESLUT
Att gå över till majoritetsbeslut
Innan mötet ska fatta beslut med majoritet förutsätts att presentation, klargörande och öppen
diskussion skett enligt manualen. För att övergå
till majoritetsbeslut krävs att mötet är överens
om att frågan måste beslutas idag/under mötet,
men konsensus kan inte uppnås varken genom
enighet, acceptans eller överenskommelse, eller
genom att två ombud så begär genom att väcka
ordningsfråga. Om endast ett ombud begär att
majoritetsbeslut ska fattas utan att detta stöds av
minst ett ombud till, faller ordningsfrågan utan
vidare diskussion.
Efter att de båda som väckt ordningsfrågan
fått argumentera för sin sak, lämnas ordet fritt i
ordningsfrågan. Ombud får endast tala en gång i
ordningsfrågan. Detta gäller inte det ombud som
först begärde ordningsfrågan. Hen tillåts att vid
behov lämna replik.
När talarlistan är tom röstar mötet om ordningsfrågan. Frågan avgörs med enkel majoritet. Om beslutet blir att frågan ska avgöras med
majoritetsbeslut avgör stadgarna om det ska ske
med enkel eller kvalificerad majoritet. För den ev.
fortsatta debatten bör tydliga regler kring talartid,
om det är möjligt att tala mer än en gång, replik,
etc. finnas. Ordförande bör, om så är möjligt, ge
möjlighet att låta varannan talare tala för resp.
emot frågan, oavsett talarlista.
Om ordningsfråga angående majoritetsbeslut
väcks under pågående överläggningssession, kan
ordförande besluta att ordningsfrågan diskuteras
när överläggningen är klar.
Att fatta majoritetsbeslut
När en fråga ska beslutas med majoritetsbeslut,
antingen eftersom mötet beslutat så eller eftersom
denna manual stadgar så, är det en förutsättning
att det finns ett tydligt förslag till att-sats(er) att ta
ställning till. Även för beslut som enligt manualen
alltid fattas med majoritetsbeslut bör presentation, klargörande och överläggning ske enligt
denna manual.
När mötet kommer till beslutssessionen och
ska fatta beslut med majoritetsbeslut tydliggörs
detta av ordförande när sessionen inleds. Ordförande säkerställer att ombuden har tillgång till de
att-satser som ska beslutas om. Därefter informerar ordförande om hur röstningen går till samt,
vid behov, hur ombuden går tillväga för att begära
rösträkning.
Efter att beslut fattats deklarerar ordförande
”Mötet har beslutat genom majoritetsbeslut att…”.

MANUAL FÖR BESLUTSFATTANDE

4. FLÖDESSCHEMA BESLUTSPROCESS
4. Flödesschema beslutsprocess
Presentation

INFORMATIONSSESSION

Klargörande
ÖVERVÄGANDESESSION

Öppen diskussion
Verktyg för att låta olika röster höras
och för att lyssna in Anden

Kategorier

Bikupor

Gruppsamtal

Påverkanstorg

Bön och stillhet

Presidiet summerar samtalet och föreslår
beslut
Gemensamt beslut att gå till beslutssession
BESLUTSSESSION

Ja

Har vi nått konsensus?

Nej

Kan inte acceptera.
Undersöka vägar framåt

Kan ändå
acceptera
Mindre grupp
intygar att de blivit
lyssnade på och
kan stå ut med
beslutet

Mötet har
beslutat i enighet
att…

	
  

Mötet har
beslutat att…

Mötet har
beslutat genom
överenskommelse att…

Beslut idag?
Ja
Majoritetsbeslut

Nej

Mötet har
beslutat genom
majoritets-beslut
att…

Andra
möjligheter
(se sid.
)

16	
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5. ORD OCH BEGREPP

DELTAGARE deltar i mötet utan att vara ombud.
Kan ha yttranderätt eller sakna yttranderätt. Yttranderätt ges genom särskilt beslut av mötet.

ENIGHET ett beslut som fattas av mötet där samt-

MÖTET kyrkokonferensens förhandlingar i
plenum

OMBUD person(er) utsedd av församlingen att
representera församlingen i kyrkokonferensen

liga ombud är eniga eller där en mindre grupp accepterar ett beslut, som inte skulle ha varit deras
förstahandsval, för att mötet ska komma vidare i
frågan

ORDFÖRANDE den ordförande som är sittande

KYRKOKONFERENS Equmeniakyrkans högsta

PLENUM förhandlingar i storsal, en talar, övriga

beslutande organ. Samtliga församlingar har rätt
att utse ombud efter sin storlek i enlighet med
stadgarna

ordförande för just det tillfälle som avses

lyssnar

PRESIDIUM samtliga ordförande, sekreterare,
bildsekreterare och metodstödjare

ÖVERENSKOMMELSE ett beslut fattas genom

överenskommelse i de fall där en mindre grupp
inte är överens med majoriteten, men ändå godkänner att ett beslut fattas
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EXEMPEL PÅ MOTION

Påhittat exempel på motion

Kyrkostyrelsens respons på motionen

I Equmeniakyrkan Varmängen noterar vi tyvärr att
allt fler barn far illa i vårt samhälle. Bara i Varmängen har de senaste åren flera fall blivit kända där
barn har utnyttjats sexuellt i sammanhang där
barn och föräldrar borde kunna räkna med att barnen är trygga, som i idrottsföreningar, på fritidshem, fritidsgårdar och även i kyrkans verksamhet.
Vi ser i tidningar och annan media att detta inte är
specifikt för Varmängen utan en del av ett större
problem.
För att vara trogna vår kallelse och leva ett
trovärdigt evangelium är det vår övertygelse att
vi som kyrka behöver agera för dessa barns skull.
Som vi ser det handlar det både om att bli bra på
att agera om vi får kännedom om övergrepp i någon av våra verksamheter, men också om att vara
förebilder och utbilda andra sammanhang där
barn finns i vårt närområde.
Equmeniakyrkan Varmängen lägger härmed
fram frågan för diskussion i kyrkokonfernsen.

Equmeniakyrkan Varmängen lyfter en mycket viktig fråga. Hur vi som kyrka agerar när våra minsta
far illa är avgörande för vår trovärdighet och hur
vi uppfattas som kyrka.
På det nationella kansliet har vi idag en handläggare anställd som på delar av sin tjänst arbetar
med dessa frågor. Tillsammans med Equmenia har
vi tagit fram riktlinjer för hur man kan använda
sig av registerutdrag vid anställning och ideella
engagemang. Gemensamt har vi också skrivit
riktlinjer inklusive handlingsplan, som uppdateras årligen, för hur församlingarna kan arbeta
förebyggande så att övergrepp inte sker i verksamheten och med tydliga och konkreta tips på
hur man kan agera om man får kännedom om att
ett barn utsatts för övergrepp. Riktlinjerna går att
hitta på hemsidan och heter Trygga tillsammans.
Riktlinjerna bygger på Ekumeniska riktlinjer mot
sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer, utgivna av
Sveriges kristna råd.
Ett annat viktigt ansvarsområde för handläggaren är att vara uppdaterad på forskning på området och att delta i nätverk med andra med samma
ansvarsområden i andra samfund. Hon svarar gärna på frågor från församlingar som önskar stöd.
Kyrkostyrelsen vill göra kyrkokonferensen uppmärksam på att om en större satsning på utbildningstillfällen ska göras behöver också erforderliga medel avsättas i budget.
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EXEMPEL PÅ PROTOKOLL
Påhittat protokollsutdrag från behandlingen av Equmeniakyrkan Varmängens motion
i kyrkokonferensen
25. Motion från Equmeniakyrkan Varmängen
a.
Informationssession
Pär Klasson, Equmeniakyrkan Varmängen, presenterade motionen.
Kyrkostyrelseledamot Hanna Rodrigues presenterade kyrkostyrelsens svar på motionen. Motionen och
kyrkostyrelsens svar hade funnits presenterat i föredragningslistan på sid. 53.
Johanna Karlsson, Equmeniakyrkan Essingen, undrade om församlingen verkligen tänkt att Equmeniakyrkan nationellt ska stå för den här typen av samhällsinformation.
Pär Klasson förtydligade att församlingen hellre tänkte sig att medlemmar i församlingarna kunde få
utbildning, kanske vid ett utbildningstillfälle/region, och att de sedan själva skulle ta ansvar för att föra
kunskapen vidare i respektive närsamhälle.
Jesper Johansson, ansvarig handläggare för Trygga tillsammans, klargjorde också att han redan nu gärna
står till förfogande för församlingar och regioner.
b.
Övervägandesession
Frågan diskuterades på påverkanstorget. Processledaren rapporterade att ett livfullt samtal skett. Från
påverkanstorget kom förslag om att kyrkokonferensen borde uppdra åt kyrkostyrelsen att prioritera
denna fråga, t.ex. genom att utöka den delen av ansvarig handläggares tjänst.
Presidiet lämnade ordet fritt.
I samtalet hördes röster från kategorierna:
Kvinnor
Män
Samtliga regioner
Landsbygdsförsamlingar
Storstadsförsamlingar
Kyrkokonferensen använde även tid för stillhet och bön samt samtal i bikupor.
Från samtalet kom förslag om att nuvarande resurser är tillräckliga, d.v.s. att avslå motionen.
Presidet summerade diskussionen och framförde ett förslag till beslut. Kyrkokonferensen beslutade därefter att gå över till beslutssession.
c.

3
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Beslutssession
Kyrkokonferensen har beslutat 3
att
avslå motionen.

Denna formulering avslöjar att beslutet fattats genom att de som inte är eniga kan acceptera beslutet.

PRESENTATION AV STYRELSEN

FÖRSLAG TILL STYRELSE
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Tomas Bjöersdorff

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag bidra med att ge förutsättningar för och vara ett stöd till
kyrkoledningen och församlingar
att bygga vidare på vår kyrkas
uppdrag att skapa relationer mellan Gud och
människa.

Johan Adolfsson

35 år
Ansgarskyrkan, Lidingö
arbetar som nämndsekreterare vid
utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

För mig har tron på Jesus Kristus betytt allt och

ingenting. Detta utifrån att samtidigt som jag
alltid bär med mig tron så blir den en del av min
vardag, vilket i sin tur blir att jag lever mitt liv
utan att alltid reflektera och tänka på min tro.
I min hemförsamling är jag engagerad i städ- och
kyrkkaffegrupp, sitter i församlingsstyrelsen och
ett par arbetsgrupper kopplade till styrelsen. Men
den största tiden lägger jag ner på att vara scoutledare.

Min dröm om den kristna församlingen är att den
ska kunna vara som “kyrkan mitt i centrum”, en
plats som människor i det omgivande samhället
känner till och känner att de kan komma till som
de är.

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag bidra

med frågor kring juridik och myndighetskunskap.
Jag tror också att jag har möjlighet att kunna bidra
i bildningsfrågor.

Torbjörn Jacobsson

45 år
Andreaskyrkan Stockholm
arbetar som riskchef på Marginalen bank

För mig har tron på Jesus Kristus betytt trygghet

samt att jag känt mig stärkt både i tacksamhet
och i stöd när det varit jobbigt. I det har jag fått
utveckla min bön och även fått sätta ord på tron i
förmedlandet till andra.
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I min hemförsamling är jag engagerad i ljudgruppen, ansvarsgrupp, idrott och är revisor. Jag är
också kårchef i Equmeniascout i Älvsjö.

Min dröm om den kristna församlingen är att

den är en ”plats” där människor kommer till tro
och växer i tro. Församlingen omfattar hela livet
och hela världen. Den står inte still utan utvecklas
tillsammans med samhället, den förnyas utifrån
grunden i tron på Jesus Kristus.

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag

bidra till ett bra samtalsklimat och i diskussionen
utmana oss att hela tiden få ut bästa möjliga av de
resurser vi har.

Andreas Möller

44 år
Valsätrakyrkan, Uppsala
pastor

För mig har tron på Jesus Kristus
betytt att mitt liv har ett fundament som inte kan
rubbas -– oavsett vad som möter mig i livet. Tron
ger mig mål och mening, och utmanar mig att
vandra i Jesu fotspår.
I min hemförsamling är jag pastor och föreståndare. Därmed är jag på ett eller annat sätt engagerad i det mesta. Men jag bär förstås ett extra
ansvar för församlingens undervisning, mål och
riktning, och är även engagerad i församlingens
musikliv.

Min dröm om den kristna församlingen är att den
– likt de första församlingarna – ska få vara det
där tydligt ”annorlunda” i vår tid. En gemenskap
där man bär varandras bördor. En plats där alla är
ett, oavsett social status och ekonomiska förutsättningar, och där människor får växa och utveckla
sina gåvor.

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag fort-

sätta arbeta för att vår nygamla kyrka allt mer ska
växa samman, utan att tappa sin bredd och sina
tre rottrådar. Som kyrka har vi både saker att förvalta och att nyskapa, och jag känner att jag ännu
har en del att bidra med i den processen.

PRESENTATION AV STYRELSE

Marie Töllborn

55 år
Rodenkyrkan, Norrtälje
arbetar som diakon och undersköterska

För mig har tron på Jesus Kristus format hela min
grundsyn på livet. Det betyder att jag har en
– Grundtrygghet i vardagen.
– Kärlek till människor som bl.a. består i nyfikenhet och tro på människor.
– Längtan att vilja leva i Hans närhet o stå i tjänst
för Honom.
– Att jag känner mig buren i livets olika skeden.
– Att jag vågar ta steg utan att veta vart det bär.

I min hemförsamling är jag just nu aktiv i fika

grupp, nattvardstjänst och vårt bokskåp.
Det som engagerat mig är Alpha-grupper, samtalsgrupper, kvinnoluncher för långtidssjuka, förbönstjänst, retreater, styrelsemedlemskap.

Min dröm om den kristna församlingen är en mer
brinnande och inte så förvaltande församling. Den
mer ”enkla församlingen” där vi delar vardagen,
bönen, ordet, så att vi vågar vara mer svaga. En
församling dit alla vågar komma som de är – en
mindre pretentiös församling.

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag bidra
med mig själv och mina livserfarenheter, det
diakonala synsättet på livet, viljan att hjälpa den
”lilla” människan.

KORT PRESENTATION AV ÖVRIGA STYRELSEN:
Göran Bondesson

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag fortsätta arbeta med
bland annat bildningsfrågor med
särskilt fokus på folkhögskolor och
kompetensutveckling för medarbetare. Ett av mina uppdrag i kyrkostyrelsen är
att vara ordförande i folkhögskolerådet. Folkhögskolorna gör en enormt stor diakonal insats i vår
kyrka. Att vara kyrka är också att vara en lärande
organisation. Medarbetare och ideella behöver god
kunskap för att nå in med att vara kyrka i samhället. Jag är också kyrkostyrelsens representant i
Equmenias styrelse. Med lång erfarenhet av barnoch ungdomsarbete och tycker jag det är viktigt
för att vara en vital kyrka här och nu. Ett annat
område jag mer har upptäckt det senaste året är
vikten av församlingsplantering och ekumenik då
jag numera jobbar som pastor i en samarbetskyrka
med Svenska kyrkan i Lambohov, Linköping. Där
jobbar vi ekumeniskt för att nå ut i nya bostadsområden som håller på att byggas. En viktig
grundbult i församlingsplantering är att det finns
villiga och kloka moderförsamlingar.

Hani Ghattas

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag fortsätta arbeta med att
engagera mig mera i flyktingars
situation i det svenska samhället
och den hjälp vår kyrka kan bidra
med för att underlätta deras börda i Sverige och i
att hitta sin roll i det nya hemlandet och kanske
på sikt kunna integreras.
Jag vill också stödja den nya egyptiska gästande pastorn (Isaac Zekri Shokri) som har sitt säte i
Högdalens församling och att presentera honom
för arabisktalande grupper i Equmeniakyrkans
församlingar i Storstockholm.
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Miriam Carlsson

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag arbeta med verksamhetsplanens utformning och hur
vi fortsätter arbetet med att öka
församlingarnas delaktighet och
påverkan. Organisationsfrågor - vi har inte resurser att göra allt vi vill, vi måste prioritera och
istället göra några få saker riktigt bra. Vårt övergripande mål är den lokala församlingens förnyelse,
utveckling och växt! För att nå dit tror jag viktiga
steg är att faktiskt bli krismedvetna och att våga
förändring, både lokalt och nationellt.

Malin Lagerlöf

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag vara delaktig i en levande och växande kyrka som har en
central funktion i samhället, ledd
av Guds kärlek, omsorg och vilja.
Jag vill även vara ett verktyg i de sammanhang
och uppdrag som Gud sätter mig i. I styrelseuppdraget vill jag bidra till att Equmeniakyrkan är
en plats där varje människa, oavsett ålder, är och
känner sig viktig. Att alla oavsett ålder, vilket
sammanhang man än befinner sig i eller vem man
än är, ska vara sedd. Jag vill bidra till att alla får
möjlighet att hitta sin tro, sin personliga relation
med Gud och få växa i den. Min önskan är även att
varje individ får möjlighet att hitta de uppgifter
eller sammanhang som Gud skapat en till. Samverkan, lyhördhet och ekumenik är andra frågor som
är centrala och viktiga för mig. Dessutom vill jag
bidra till att vi klokt använder våra gemensamma
resurser, både ekonomiska och personella.

Margareta Larsson

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag fortsätta arbeta med frågor som rör internationella relationer, kyrkogemenskap och globala
rättvisefrågor. Men jag vill också
vara med och fundera kring hur vi som kyrka kan
finnas till för de människor som är nyanlända hit
till Sverige; invandrare, asylsökande eller ensamkommande barn och ungdomar. Jag är också intresserad av ekumeniska frågor, både på lokal nivå
och i ett större internationellt perspektiv. Mötet
med Jesus Kristus förvandlar världen – och världen
förvandlar vår kyrka!
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Sara Möller

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag fortsätta arbeta med
pionjära frågor och att se hur vi
kan arbeta gemensamt för att fler
människor ska få möta Jesus både
i nya och gamla församlingar. Hur kan etablerade
församlingar stötta pionjärerna och hur kan de
nya församlingarna få inspirera dem som startade
för länge sen – sånt vill jag jobba med.

Susanne Rodmar

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag fortsätta arbeta med
att vi som kyrka tar vara på de
erfarenheter som medarbetare och
lekfolk som verkar på platser utanför våra kyrkoväggar har. Alla de sammanhang
både i öppna och slutna delar av vårt samhälle
där vi som kyrka finns - tillsammans med andra
kristna och människor av annan tro - kan ge kyrkan viktiga perspektiv och hjälpa oss att inte bli
för upptagna med vårt eget. Jag vill fortsätta med
att påminna oss om att Equmeniakyrkan möter
så många fler människor än dem som kommer
till kyrkan – vi behöver bli bättre på att se det och
göra det ännu mer. Jag vill också fortsätta arbeta
för att det ekumeniska perspektivet finns med i
styrelsen och Equmeniakyrkan.

Per Rydvik

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag fortsätta arbeta för
församlingens möjligheter att
fungera och utvecklas för att kunna vara ”en kyrka för hela livet”
och hur vi som kyrka tilltalar människor idag som
gör att kyrkan betyder något i människors liv, ung
som gammal. I styrelsearbetet vill jag också bidra
med erfarenheten från bildningsprocessen av
Equmeniakyrkan och i överföringen från bildarsamfunden.

Lyra Sema

I Equmeniakyrkan och dess styrelse vill jag fortsätta arbeta med
ungdomsfrågor nationellt och
internationellt samt Kongofrågor.

PRESENTATION AV FÖRESLAGNA KYRKOLEDARE

FÖRSLAG KYRKOLEDARE
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LASSE SVENSSON
Lasse Svensson, 44 år, bor
i Vallda söder om Göteborg och är medlem i S:t
Jakobs kyrka i Göteborg.
Han har i fyra år varit kyrkoledare för Equmenia
kyrkan och dessförinnan
processledare i Gemensam
Framtid. Lasse Svensson
är utbildad vid Metodist
kyrkans teologiska seminarium 1993-1997. Han
har arbetat som pastor i S:t Jakobs kyrka från
1997, först som pastor med ungdomsansvar och
sedan föreståndare i samma församling. Under
tiden hade han tjänster och uppdrag som Metodistkyrkans ungdomsförbunds ordförande, regionledare i Metodistkyrkans västra region, pastor på
Metodistkyrkans Västkustgård och distriktsföreståndare. Lasse är gift med Anna och har tre barn.
”Som kyrkoledare vill jag arbeta hårt och målmedvetet tillsammans med församlingar, regioner,
nationella och internationella partners för att
Equmeniakyrkan skall leva ut ett evangelium som
berör och stör, som engagerar och tar ansvar. Mitt
fokus är att vi skall få än mer skärpta redskap för
en frimodig evangelisation och för samhällsengagerad diakoni som levs ut genom de försonande
gemenskaper som församlingarna är.
Jag längtar efter att se vår vision förverkligas i
vår tid. Jag längtar efter att fler människor ska få
sina liv förvandlade i mötet med Jesus Kristus. I
vårt land och över hela jorden. Jag vill att Equmeniakyrkans medlemmar ska vara stolta över sin
kyrka och för allt som vi gör tillsammans.
Jag vill en kyrka som ser bredden och olikheten
som en styrka och som inte är en åsiktsgemenskap
utan en förvandlande kraft. Jag vill en kyrka där
alla får plats och frågor och kritik inte skrämmer,
där nya trosgemenskaper regelbundet hälsas
välkomna och där vi klokt och effektivt använder
våra gemensamma resurser i vårt större ”vi”. Jag
vill en kyrka med fortsatt fokus på den profetiska
och praktiska diakoni som gör skillnad i arbetet
med integration, motverkandet av utanförskap
och upprättandet av varje människas unika värde.
Jag vill en kyrka som tillsammans med Equmenia tar ansvar för barn och ungas plats i kyrkans
centrum, en kyrka som ser utmaningarna kring
klimatet också som vår fråga, en kyrka som sänder
och tar emot missionärer och som fördjupar internationella relationer.
Vi har ett heligt uppdrag som vi fått av Gud. Vi
tror på Gud, men Gud tror också på oss. Jag vill en
kyrka som rakryggat tjänar samtiden utifrån den
grundläggande övertygelsen.”
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SOFIA CAMNERIN
Sofia Camnerin, 44 år,
bor i Stockholm och
är medlem i Hässelby
missionsförsamling. Hon
har i fyra år varit biträdande kyrkoledare för
Equmeniakyrkan. Sofia
Camnerin arbetade innan
detta som utvecklingsstrateg i Missionskyrkan.
Sofia Camnerin tog sin kandidatexamen i teologi
år 1996 och blev teol.dr. 2008 vid Uppsala universitet. Hon ordinerades till pastor 1997 och har
arbetat som ungdomsledare, varit projektanställd
på distrikt och anställd som ungdomspastor i
Linköpings missionsförsamling. Sofia Camnerin
har också varit gästforskare vid North Park Theological Seminary 2001–2002. Hon har erfarenhet
från internationell ekumenik och är medlem i
Kyrkornas världsråds centralkommitté sedan 2006,
medlem i IFFECs (International Federation of Free
Evangelical Churches) teologiska kommitté, sitter
i Verbum ABs styrelse samt är vice ordförande i
Svenska Bibelsällskapets styrelse. I Equmeniakyrkan har hon särskilt arbetat med framtagandet av
ny kyrkohandbok, teologiska kommittén, församlingsfrågor och diakoni. Sofia är gift med Clas och
har tre barn.
”Som biträdande kyrkoledare vill jag fortsatt
arbeta med VARFÖR-frågorna. Som en gemenskap
av församlingar behöver vi fördjupa vår förståelse av varför vi gör det vi gör, vad det innebär att
kyrkan är Guds redskap för att förverkliga sin
mission. En sådan fördjupning kan förlösa oss från
verksamhetströtthet och hjälpa oss att ta emot
kyrkan som Guds gåva till oss, snarare än att själva
försöka åstadkomma den. Det kan också hjälpa oss
att prioritera, se behov och svara på Jesu kallelse
”följ mig”, vara kyrka ”för” den plats där vi är. Jag
ber om en kyrka som välkomnar ”de andra”, som
vågar och inser olikheter, i stor gästfrihet, som
söker nya former och fält för sitt uppdrag. Om jag
blir omvald vill jag arbeta för gudstjänstförnyelse
och teologiskt självförtroende i våra församlingar.
Jag vill arbeta för att bön, klagan och tacksägelse
blir mer av nerven i våra egna liv och i kyrkan och
jag vill arbeta för en kyrka där vi särskilt bemyndigar barn och unga, nya svenskar, människor som
av olika anledningar inte tror sig vara välkomna.
Det handlar om nya församlingsgemenskaper men
också om ett profetiskt diakonalt arbete. Jag vill
fortsatt arbeta för en kyrka som lever i ömsesidig
mission, i gemenskap med världens kyrkor, att vi
sänder missionsarbetare och tar emot.”

PRESENTATION AV FÖRESLAGNA KYRKOLEDARE

OLLE ALKHOLM
Olle Alkholm, 58 år, bor i
Stockholm och är medlem i Immanuelskyrkan i
Stockholm. Olle Alkholm
har studerat på Teologiska
seminariet, Lidingö, och
ordinerades till pastor
1983. Han har varit pastor
i Hällefors, Halmstad, Malmö och Immanuelskyrkan, Stockholm. Han har också varit ordförande
för Pastorernas riksförbund i Missionskyrkan och
har arbetat med ekumeniska frågor och processen
som lett fram till bildandet av det nya trossamfundet. 2011-2012 var han tillförordnad missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan. Olle är gift
med Lisbeth och har två barn.
”Som biträdande kyrkoledare vill jag fortsätta
att arbeta i skärningspunkten mellan tradition
och förnyelse i en kyrka som på ett sätt är ny och
samtidigt har djupa historiska rötter. I grund och
botten är kyrkan 2000 år och det finns en risk att
vi tappar perspektiven och vår samhörighet med
andra kristna, både i historien och i nuet.
Vi lever i en speciell tid med utmaningar gällande migration, sekularisering och historielöshet.
De flesta svenskar är främmande för kristen tro
och församlingsliv medan många nyanlända med
någon slags självklarhet också söker en religiös
gemenskap. Equmeniakyrkan nationellt behöver
kunna stödja medarbetare och församlingar för
arbete med denna verklighet. Vi behöver bli bättre
på att ställa om till förändrade förhållanden.
I Equmeniakyrkan behöver vi fortsätta samtalet
om vad det innebär att vara en förenad kyrka och
vad vi kan lära av andra som gjort erfarenheter
före oss. Ekumeniken och samhällsengagemanget
är viktiga byggstenar i Equmeniakyrkan och så behöver vi minnas att uppdraget egentligen kommer
från lokala församlingar som vill att vi ska samordna utbildning, mission och annat som kräver
att vi hjälps åt.
Om jag blir omvald kommer jag att vilja prioritera arbete med ekumeniska kontakter, församlingskontakter och de stora medarbetargrupper
som finns i kyrkan.”

LENA BERGSTRÖM
Lena Bergström, 53 år, bor
i Örviken utanför Skellefteå och är medlem i Equmeniakyrkan Skellefteå.
Hon har sedan oktober
2015 varit tillförordnad regional kyrkoledare i region Nord. Lena Bergström
ordinerades till pastor i
Svenska Missionskyrkan
1990 och tog teologie kandidatexamen 2000.
Hon tog en medicine kandidatexamen 2010 och
är legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. Lena
Bergström har arbetat som pastor i Skellefteå och
Bolidens missionsförsamlingar, samt Norsjö missionsförsamling och tidigare varit styrelseledamot
i SMU-styrelsen, Pastorernas riksförbunds styrelse
och suttit i Svenska Missionskyrkans teologiska
kommitté. Lena Bergström är också verksam som
skribent och föreläsare och kommer närmast från
arbete i egen firma. Lena Bergström är gift med
Ronny och har tre barn.
”Mina erfarenheter av att arbeta med kroppens
rehabilitering och friskvård har gett mig nytt mod
också när det gäller Kristi kropp – Guds församling. Precis som kroppen är gjord för rörelse, så
tror jag att församlingen mår bäst när den sätts i
rörelse och får vara i funktion på olika sätt. Vi är
alla som gjorda för att samspela, med våra olika
förutsättningar och uppdrag i gemenskapen. I en
tid då så mycket drar människor åt olika håll och
polariseringen ökar i samhället lever församlingen
med utmaningen att vara en försonande gemenskap. Hålla ihop. Dela brödet och vara ett bröd
som delas… Det är en spännande och viktig tid för
kyrkan! Samtidigt kämpar många av våra församlingar med minskade resurser och stora behov.
Tillsammans behöver vi utforska vad det innebär
att vara kallade av den Gud som utväljer det som
nästan inte finns...
Förkunnelse och andlig vägledning är områden
där jag gärna vill vara med och bidra, och arbeta
för att vi kan hitta språk och mötesplatser som får
både tron och människor att växa. Jag vill arbeta
för att kyrkan fortsätter att dela bibelns stora
berättelser och trons erfarenheter med människor
i och utanför kyrkorna. Genom att stödja församlingsutveckling och uppmuntra våra modiga
medarbetare vill jag verka för att vi tillsammans
står där Jesus står – mitt i livet, mitt i den värld
som ropar efter försoning.”
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ENKLA REGLER FÖR
FÖRHANDLINGARNA I KYRKOKONFERENSEN
YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT
I stadgarna (§ 6.3) nämns vilka som har rätt att
yttra sig och komma med förslag:
Kyrkokonferensens förhandlingar är öppna med
yttranderätt för valda ombud från Equmeniakyrkans församlingar. Kyrkokonferensen kan för
enskilt ärende besluta om utökad yttranderätt.
Yttrande- och förslagsrätt i konferensen har
förutom ombud även kyrkostyrelsens ledamöter,
kyrkoledaren, biträdande kyrkoledare, regionala
kyrkoledare, revisorerna, Equmenias styrelseledamöter samt de som anmälts som föredragande
av kyrkostyrelsen. Yttranderätt har representant
för kyrka med vilken Equmeniakyrkan har samarbetsavtal. Endast närvarande ombud har rösträtt i
konferensen.
I inledningen av konferensen kommer presidiet
föreslå vilka som bör få yttranderätt i enskilda
ärenden.

DU BEGÄR ORDET NÄR DU VILL SÄGA NÅGOT
Vid förhandlingarnas början kommer presidiet
visa var ”Jag begär ordet”-lapparna finns. På lappen skriver du ditt namn, vilken församling du är
ombud för, vilken punkt i föredragningslistan du
vill yttra dig om samt eventuellt yrkande. Lappen
lämnar du till den ordförande som har ansvar för
att upprätta talarlista. Presidiet informerar om detta vid förhandlingarnas början.
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Talarlista upprättas i den ordning som anmälan
görs till presidiet.
För att bereda plats för så många talare som
möjligt föreslår presidiet att kyrkokonferensen
beslutar att ett inlägg i debatten får vara högst 3
min. Det gäller dock ej föredragningar och liknande. Där har de föredragande fått besked i förväg
hur lång tid de har till sitt förfogande.

VI FATTAR BESLUT GENOM ATT SÄGA ”JA!”
Enligt stadgarna fattar kyrkokonferensen beslut
i öppen omröstning, förutom i de ärenden där
kyrkokonferensen beslutar annat eller där stadgarna särskilt anger att det ska vara sluten omröstning.
När en debatt är avslutad finns det ett eller flera
yrkanden att ta ställning till. För att det ska gå att
höra vilka yrkanden som bifalls av flest ombud får
du bara ropa ”Ja!”. När de yrkanden som du inte
bifaller nämns, säger du inget alls.
Om du tycker att presidiet har gjort en felbedömning i utfallet av en omröstning kan du begära votering. Du måste ropa ”Votering” högt och
tydligt innan ordförandeklubban faller. Presidiet
berättar då steg för steg hur en votering går till.
Om det under debatten kommer nya förslag
som inte har beretts av kyrkostyrelsen hänvisas de
till kyrkostyrelsen. Presidiet avgör vad som är att
betrakta som nya frågor.
Vid val kommer nomineringarna att avslutas
innan tillfälle ges till presentationer och pläderingar.

ENKLA REGLER FÖR FÖRHANDLINGARNA

PÅVERKANSTORG FREDAG KL. 10.00 – 12.00
För att underlätta för alla att delta i debatten kommer några frågor även att behandlas på påverkanstorg. På påverkanstorget kommer det att finnas en
station för respektive fråga. Stationerna är bemannade med processledare, kyrkostyrelseledamöter,
expertis i frågan samt motionärer i förekommande fall.
På påverkanstorget har du möjlighet att diskutera
frågorna med dem som ställt förslagen eller svarat
med ett motförslag eller avslagsyrkande. Är du
inte nöjd har du som är ombud också möjlighet
att själv ställa ett yrkande. Du som inte är ombud
har möjlighet att delta genom att skriva vad du
tycker på ett klotterplank som finns i anslutning
till varje station.
Alla yrkanden som ställs på påverkanstorget ska
skrivas in i våra datorer som finns uppställda i anslutning till torget. Vid datorerna kan du få hjälp
med formuleringar eller kanske hitta någon som
yrkar samma sak.
Yrkandena sätts upp på stationerna och du har
då möjlighet att genom din underskrift stödja ett
yrkande någon annan har lagt.

De frågor som kommer att diskuteras på
påverkanstorget är:
• Småförsamlingars framtid
• Uttaxering av avgifter
• Utbildningsinsats om islams grundläggande
texter
• Regionala tjänster för församlingsarbetare med
annan språkbakgrund
• Inga kärnvapen i Sverige
• Handla för fred i det Heliga landet
• Utbildning och fortbildning
• Gemensam löneadministration
• Manual för beslutsfattande
• Verksamhetsplan 2017/2018
• Budget 2017
Det kommer också att finnas en gemensam station
för kyrkohandboken och den ekumeniska överenskommelsen med Svenska kyrkan där ombud och
deltagare har möjlighet att samtala med ansvariga handläggare från kansliet och ställa frågor.
De texterna är dock inte möjliga att påverka till
sitt innehåll och stationerna kommer därför inte
innehålla möjlighet att lägga tilläggsyrkande eller
medskick av annat slag.

När vi återvänder till förhandlingarna på lördag
kommer processledarna att sammanfatta diskussionerna som varit vid stationerna och redogöra
för vilka yrkanden som lagts. Därefter får vi möjlighet att diskutera frågorna tillsammans innan
beslut fattas.
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2
Sedan Equmeniakyrkan1 bildats 2011 föreslog dess kyrkostyrelse Svenska kyrkan att de båda
samfunden skulle inleda ekumeniska samtal med varandra. Två av de samfund som bildade
Equmeniakyrkan hade redan ekumeniska överenskommelser med Svenska kyrkan. Det fanns
nu skäl att fördjupa och förnya dessa sedan det nya samfundet bildats. Svenska kyrkans
kyrkostyrelse bejakade initiativet och beslutade 2012 om direktiv för arbetet, vilka senare
också antogs av Equmeniakyrkans styrelse.
Direktiven angav följande:
Samtalet mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bör:
•

analysera förutsättningar för och erfarenheter av nuvarande lokal ekumenisk
samverkan,

•

reflektera över de teologiska implikationerna av detta, särskilt i relation till
kyrkosynsfrågor,

•

stämma av med uppdragsgivarna slutsatserna av de föregående stegen för att få
direktiv till den fortsatta processen och

•

därefter diskutera förutsättningarna för en ekumenisk överenskommelse till
stöd för lokal samverkan.

Svenska kyrkans kyrkostyrelse utsåg kyrkoherde Birgitta Halvarsson, stiftsdiakon Anna
Lundblad Mårtensson, ekumenikchef Christopher Meakin och ekumeniska handläggaren
Cajsa Sandgren (samtalssekreterare). Biskopsmötet utsåg biskop Hans-Erik Nordin som under
2015 efterträddes av biskop Martin Modéus. Equmeniakyrkans kyrkostyrelse utsåg biträdande
kyrkoledaren Olle Alkholm, pastor Håkan Englund, högskolerektor Owe Kennerberg och
läkaren Malin Ljungdahl. 2013 ersattes Håkan Englund av pastor Elisabet Öman. Vid
redigeringen av materialet har TD Klas Hansson medverkat.
Vårt dokument innehåller dels vårt förslag till ekumenisk överenskommelse, dels våra
kommentarer och bakgrundstext rörande förutsättningarna för en sådan. Vi har konstaterat att
det arbete som gjordes i de tidigare dialogerna har bestående relevans och betydelse för de
ingående samfunden och för kristenheten i Sverige. Den formella gemenskap som funnits
mellan Svenska kyrkan och å ena sidan Metodistkyrkan i Sverige och å andra sidan Svenska
Missionskyrkan är inte en historisk parentes. Även om den förda dialogen mellan Svenska
kyrkan och Svenska Baptistsamfundet inte ledde till en överenskommelse om
kyrkogemenskap, innebar den en viktig process mot större förståelse och djupare samhörighet.
I slutrapporten framhölls förhoppningen att den skulle kunna ha betydelse för framtiden.
Under bildandet av Equmeniakyrkan underströks att den positiva relationen med Svenska
kyrkan var angelägen även i den nya situationen.
Samtalsdelegationen överlämnar härmed sitt förslag till ekumenisk överenskommelse mellan
de båda kyrkorna (sid 7). Delegationen föreslår att den ekumeniska överenskommelsen
godkänns av respektive kyrkas beslutande organ. Våra kommentarer och den bakgrundstext
1

2011 bildades trossamfundet Gemensam Framtid vilket 2013 antog namnet Equmeniakyrkan (Uniting Church
in Sweden).

3
som motiverar överenskommelsen får ses som en del av dess förarbeten. Dokumentet är
skrivet som om överenskommelsen redan har träffats. Syftet med detta är inte att föregå
beslutsprocessen utan att detta utan större bearbetningar ska kunna ges ut när
överenskommelsen antagits.
Vår förhoppning är att denna överenskommelse ytterligare ska närma våra kyrkor till varandra
och ha betydelse för det fortsatta ekumeniska arbetet i Sverige, både lokalt och på nationell
nivå.
Vi ber med S:t Cyprianos av Kartago:
Gud, vi ber för kyrkans enhet. Hjälp oss att uppskatta varandra som strålar från
samma sol, grenar på samma träd, strömmar från samma källflöde. Hjälp oss leva i
gemenskap med dig och med varandra, ty du är allas vår källa till liv. Hjälp oss att
bära ut din välsignelses ljus i världen, utgjuta dina strömmar av levande vatten över
jorden och i allt leva och fröjdas i dig.

Uppsala den 7 maj 2015

För samtalsdelegationen

Hans-Erik Nordin

Olle Alkholm
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Ekumenisk	
  överenskommelse	
  mellan	
  Svenska	
  kyrkan	
  
och	
  Equmeniakyrkan	
  
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är kallade att delta i Guds mission i världen och söka
förverkliga Kyrkans synliga enhet. Vi är kallade att stärka vår samhörighet och att samverka i
vittnesbörd och tjänst, även om det finns skillnader i kyrko-/församlingssyn och förståelsen av
vigningen/ordinationen och sakramenten.

Vi bejakar
• varandra som delar av Kristi kyrka i världen, vi bekänner den apostoliska tron och vi lever i
den reformatoriska traditionen;
• vårt ömsesidiga nationella och internationella ekumeniska engagemang;
•

att Kristus är närvarande och verkar i sakramenten i våra kyrkor;

•

vår gemensamma vilja att delta i hela Guds folks uppdrag där allas ansvar är grundläggande;

•

varandras vigningar respektive ordinationer för tjänst i respektive kyrka som gåvor från Gud
med Andens kallelse och Kristi uppdrag;

•

att den personliga och kollegiala tillsynen utövas i respektive kyrka för att tjäna kyrkans enhet.

Vi vill
•

fortsätta att utveckla och fördjupa gemenskapen mellan våra kyrkor i tro, gudstjänst och liv;

•

stärka våra kyrkors ekumeniska relationer med andra i strävan mot vidare enhet;

•

verka för gemensamt ansvarstagande i samhälle och värld;

Vi uppmanar församlingarna att
•
•

se medlemmar i våra kyrkor som delar av Kristi kropp och välkomna dem att delta i våra
församlingars liv;
som tecken på gemenskapen inbjuda varandra vid församlingens mottagande av kyrkoherde
respektive installation av församlingsföreståndare;

•

där lokala behov påkallar, upplåta våra kyrkor åt varandra;

•

verka för ökad samhörighet och samverkan med andra kristna församlingar på orten;

•

där lokala pastorala och teologiska förutsättningar finns ingå lokala samarbetsavtal.

6

Kommentarer	
  och	
  bakgrundstext	
  till	
  den	
  ekumeniska	
  
överenskommelsen	
  
Förslaget till ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan
återfinnes på sidan 5. Dokumentets följande delar belyser frågor som varit särskilt viktiga i
överläggningarna mellan kyrkorna. Av naturliga skäl finns ingen fullständig framställning av
kyrkornas ställningstaganden i de skilda sakfrågorna.

Inledning	
  
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan har antagit en nationell ekumenisk överenskommelse
som vill underlätta för församlingar att teckna samarbetsavtal.
De båda samfunden har olika karaktär. Svenska kyrkan är episkopal, med biskopar som ledare
av stiften, med ärkebiskopen som kyrkoledare och med präster och diakoner som delar av
kyrkans vigningstjänst. Men Svenska kyrkan är också synodal, med både icke-vigda och
vigda som förtroendevalda i församlingar, i stiftens styrelser och i kyrkomöte och
kyrkostyrelse. Kyrkan är demokratiskt uppbyggd med ett avgörande inflytande från de
förtroendevalda. Den har en evangelisk-luthersk bekännelse och antagna bekännelseskrifter.
De liturgiska böckerna är gemensamma för hela kyrkan och speglar kyrkans tro, bekännelse
och lära. Svenska kyrkan är rikstäckande med församlingar över hela landet. Medlemskap
erhålls i huvudsak genom dopet. Den är en öppen folkkyrka enligt sin egen självförståelse och
ställer inga bekännelsekrav på sina medlemmar men är en bekännelsekyrka och betonar Guds
nåd i mötet med människan.
Equmeniakyrkan har bildats av de tre tidigaste frikyrkosamfunden i Sverige, Metodistkyrkan i
Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Den har församlingar över
hela landet. Kyrkan betecknar sig som En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig och världen. Församlingarna är självständiga men förenas med
varandra i en kyrkogemenskap i solidaritet och gemensamt ansvar. Men Equmeniakyrkan är
inte bara demokratiskt synodal, den har också ordinerade pastorer och diakoner som fått ett
särskilt uppdrag att förkunna, förvalta sakramenten, utöva omsorg om människor och leda
församlingarnas liv. Kyrkans andliga ledare och främste företrädare är kyrkoledaren som
avskiljs vid kyrkokonferensen. Det finns även biträdande kyrkoledare och regionala
kyrkoledare. För Equmeniakyrkan är både dopet och det personliga ställningstagandet centralt
för medlemskap.
Både Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan söker Kristi kyrkas enhet. Denna
överenskommelse inleds med följande gemensamma grundläggande förståelse av kyrkornas
uppdrag.
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är kallade att delta i Guds mission i världen
och söka förverkliga Kyrkans synliga enhet. Vi är kallade att stärka vår
samhörighet och att samverka i vittnesbörd och tjänst, även om det finns skillnader
i kyrko-/församlingssyn och förståelsen av vigningen/ordinationen och sakramenten.
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Båda kyrkorna är delar av Kristi världsvida kyrka och är kallade att verka för kyrkans synliga
enhet. Equmeniakyrkan lägger fast sin syn på kyrkan som en enda och kyrkans kallelse till
enhet i artikel 2 i Teologisk grund för Equmeniakyrkan.
Kyrkan är en enda, helig, universell och apostolisk. Kyrkan är en enda, vilket
speglar enheten hos Gud, den treenige, med vilken kyrkan lever i gemenskap.
Enhetens grund finns i Gud som Fader, Son och Ande. Kyrkan är Kristi kropp, den
heliga Andens tempel och Guds folk. Den är kallad att ge uttryck för enhet inom
ramen för mänsklighetens och hela skapelsens mångfald. Kyrkan är helig därför att
den är skapad och utvald av Gud. Kyrkan är universell därför att den överskrider
alla gränser och förkunnar evangelium för alla människor och hela skapelsen.
Kyrkan är apostolisk därför att den är sänd i världen. Den vilar på̊ apostlarnas och
profeternas grund och har Kristus som hörnsten.2

Svenska kyrkans ekumeniska grund finns förklarad i den Augsburgska bekännelsen.
Kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och sakramenten
rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense ifråga om
evangelii lära och förvaltningen av sakramenten.3

I kyrkoordningens avsnitt om Svenska kyrkans relationer till andra kyrkor och samfund
betonas kallelsen till enhet.
Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och har en kallelse till kyrkans
synliga enhet. Utifrån kyrkans tro på Gud som skapande, upprättande och
livgivande i hela världen, är den vidare ekumeniska kallelsen att verka för kyrkans
enhet, mänsklighetens gemenskap och världens helande, samt att söka Guds tilltal i
mötet med varje människa oavsett religiös tradition.

4

Beskrivningarna skiljer sig något men för båda kyrkorna är således enheten ett centralt
uppdrag och en kallelse.
I de samtal som nu förts mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är det tre aspekter som
är vägledande när de söker enhet med varandra. Det är det bibliska budskapet och
uppmaningen från Kristus om att söka enhet, det är deltagandet i Guds mission i världen och
det är mötet med samhället och de utmaningar det ställer kyrkorna inför.
Det som redan har uppnåtts i de ekumeniska överenskommelserna och de tidigare genomförda
dialogerna är av stor betydelse. Dessa har inneburit ett närmande mellan de olika samfunden
främst på lokal nivå där ett samarbete har växt fram på flera håll. Dialogerna har hjälpt
kyrkorna att fördjupa sin förståelse av det som tidigare har varit konfliktpunkter mellan dem.
En vilja till ytterligare fördjupning och förnyelse av vad som redan åstadkommits bär denna
överenskommelse.5

2

Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014 art. 2.
Svenska kyrkans bekännelseskrifter 1957 s. 59, Augustana VII.
4
Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014, Fjortonde avdelningen: Svenska kyrkans relationer till andra kyrkor
och samfund. Inledning.
5
Enhetens motiv och utmaningar behandlas bland annat i Ekumenisk överenskommelse 2008 s. 19–24.
3
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Kallelsen	
  till	
  enhet	
  
Jesus Kristus bad i sin översteprästerliga förbön om lärjungarnas enhet, för att världen ska tro.
Enheten är central för Jesus och han kopplar samman lärjungarnas och kyrkans enhet med den
förening han själv har med sin Fader. Det avser en enhet, som visserligen präglas av mångfald
i uttryck och gestaltning, men som ändå inte skiljer lärjungarna, och kyrkorna från varandra.
Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också
de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Joh 17:21.

I Efesierbrevet talas det om den andliga enheten. Dopet till Kristus är det synliga och
förenande tecknet på den enhet, tro och tjänst som Guds folk delar. Aposteln understryker
innehållet och betydelsen av detta när han skriver:
Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp
och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp: En är Herren,
en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar
genom allt och finns i allt. Ef 4:3-6.

I det bibliska vittnesbördet från den första kyrkan berättas både om spänningar och
gemensamma beslut. Frågan om enheten var central redan då. Jesus kopplar samman enheten
med möjligheten till tro; splittring hindrar människor att tro på honom som Guds Son.
Efesierbrevet talar om den andliga enheten och nämner viktiga karaktäristika. I dessa kan
kristna och kyrkor i alla tider spegla sig.
Hoten mot enheten fanns redan när apostlarna sökte förstå sitt uppdrag i förhållande till den
omgivande världen. Så här formuleras det i ett aktuellt ekumeniskt dokument från Kyrkornas
världsråd (KV):
Vikten av kristen enhet när det gäller kyrkans uppdrag och identitet framgår tydligt
redan i Nya testamentet. I Apostlagärningarna 15 och Galaterbrevet 1–2 är det
tydligt att uppdraget att predika för hedningarna medförde spänningar och hotade
att skapa splittring mellan de kristna.6

Frågan om kyrkans uppgift i världen var nära att skilja de kristna från varandra men kyrkan
höll samman fram till splittringen mellan öst och väst 1054. Reformationstidevarvet medförde
ytterligare uppdelningar i olika samfund. Den moderna ekumeniska rörelsen föddes på
missionsfälten, där insikten växte att splittringen, när de nationella kyrkorna etablerade sina
egna kyrkor i andra delar av världen, undergrävde evangeliets trovärdighet och kraften i det
diakonala uppdraget. I dag förenar uppgiften att söka enhet kristna och kyrkor med varandra
utifrån samtidens utmaningar. Det är inte i första hand en organisatorisk enhet, utan en enhet
som gör att kyrkorna i mångfald kan verka tillsammans. Enhetssträvandena och kyrkans
uppdrag i världen har ett nödvändigt samband, båda djupt förankrade i evangeliet.7

Att	
  delta	
  i	
  Guds	
  mission	
  
Delaktigheten i Guds mission, Missio Dei, i världen är central. Det handlar inte främst om en
kyrklig aktivitet utan om förståelsen av Gud som en missionerande Gud i ett trinitariskt
6

Kyrkan - på väg mot en gemensam vision 2014 s. 16.
Sambandet mellan enhet och uppdrag speglas i två nya dokument från Kyrkornas världsråd: Kyrkan - på väg
mot en gemensam vision 2014, Tillsammans för livet 2013.
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perspektiv. Tron på Gud Fadern som sänder Sonen i världen, Fadern och Sonen som sänder
Anden fördjupas med förståelsen att Fadern, Sonen och Anden sänder kyrkan in i världen.
Gud är inte bara den som sänder, Gud är också sändningens innehåll. Kyrkan är ett instrument
för Guds sändning i världen. Att vara med i Guds sändning i världen är att delta i Guds kärlek
till människan, för Gud är kärlekens källa. Det handlar om Guds rörelse till människorna.8
Det senaste missionsdokumentet från KV Tillsammans för livet. Mission och evangelisation i
en värld i förändring (2013) vidgar perspektivet än mer mot hela världen, oikumene, och
skapelsen.
Gud sände inte Sonen för att frälsa enbart mänskligheten eller bara ge oss en del av
frälsningen. Evangeliet innebär goda nyheter för varje del av skapelsen och för
varje nyans av våra liv och samhällen. Det är därför nödvändigt att känna igen
Guds mission i en kosmisk mening och att bejaka allt liv. Hela oikumene är förenat
i Guds livsväv. Det finns uppenbara hot mot vår planets framtid.9

Guds mission i världen avser inte bara människan, den avser hela skapelsen. Målet är en
försonad mänsklighet och en förnyad skapelse. Guds handlande berör det sociala och politiska
livet i världen och kyrkans uppgift är att se och delta i Guds verk.
Mission är överflödet av den oändliga kärleken i treenigheten. Guds mission börjar
med skapelsen. Skapelsens liv är sammanflätat med Guds liv. Guds andes mission
omfattar oss alla i en oändlig nådesakt. Vi är därför kallade att röra oss bortom ett
snävt människocentrerat synsätt för att istället omfamna mission som ger uttryck
för vår försonade relation med allt skapat liv. Vi hör jorden ropa när vi lyssnar till
ropen från de fattiga och vi vet att från dess början har jorden ropat till Gud över
mänsklighetens orättvisa (1 Mos 4:10).10

Mission är ett dominerande motiv som kallar kyrkorna att finna fördjupad gemenskap. Det
lyftes fram i bakgrundsdokumentet till överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och
Svenska Missionskyrkan och i slutrapporten från dialogen mellan Svenska kyrkan och
Svenska Baptistsamfundet. Även i Equmeniakyrkans och Svenska kyrkans officiella
dokument kommer denna missionsmotivering till uttryck.11

Samhällets	
  utmaningar	
  
Mycket har förändrats sedan 1800-talet då flera nya samfund växte fram i kritisk reaktion
gentemot enhetskyrkan. Kyrkornas konfliktfrågor är nu helt andra än de var i det
enhetssamhälle som då präglade Sverige. Sekularisering, individualism, den mångreligiösa
utvecklingen, olika typer av extremism, främlingsfientlighet och ett andligt sökande som inte
nödvändigtvis ser institutionell religion som ett alternativ, allt detta och mycket annat ställer
kyrkorna gemensamt inför nya utmaningar. De ekumeniska strävandena handlar inte om snävt
inomkyrkliga frågor, utan om behovet av att gemensamt ta ansvar i Guds mission idag lokalt
och globalt.
8

Tillsammans för livet 2013, s 7, Mission and Evangelism in Unity Today 1999, Engelsviken 2009.
Tillsammans för livet 2013 s. 8.
10
Tillsammans för livet 2013s. 13 f.
11
Ekumenisk överenskommelse 2008 kap 1, Slutrapport Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet 2011s.
4, 8 f, Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014 art 32.
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I sina stadgar uttrycker Equmeniakyrkan sitt ansvar i samhället.
Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet
och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred
och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.12

Svenska kyrkan ser på sin kallelse i samhället på liknande sätt.13
Människor i utsatta livssituationer
Även i Sverige finns människor som är särskilt utsatta och där samhällets skyddsnät inte
räcker till. Dessa människor söker ofta kyrkornas stöd. Genom sitt sociala arbete, sin diakoni,
vill kyrkorna möta dessa behov.
Diakoner som vigs till tjänst i Svenska kyrkan lovar att ”försvara människors rätt och stå på
de förtrycktas sida”. De som ordineras till diakoner i Equmeniakyrkan har bland annat till
uppgift att ”särskilt stödja människor i utsatta livssituationer och stå på de förtrycktas sida.”14
Människor i utsatta livssituationer frågar sällan efter konfessionella skillnader. Ett fördjupat
samarbete mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan ger större möjligheter att möta
människor med diakoni och tjänst och visa att den utsattes behov går före konfessionella
skillnader och därmed också bli ett svar på Jesu bön om enhet.
Utanförskap
Människors förutsättningar och möjligheter skiftar i det svenska samhället. Förutsättningarna
skiljer sig inte bara mellan dem som har det gott ställt och dem som är mindre bemedlade utan
också mellan dem som bor i storstad och dem som bor i glesbygd. Utbildning och hälsa är
viktiga faktorer för arbete och ett gott liv. Ibland uppfattar sig människor stå utanför det
etablerade samhället och har låg tilltro till sina möjligheter att förbättra sin framtid.
Jämställdheten mellan könen kan fortfarande förbättras.
Kyrkorna utmanas av att människor på olika sätt står utanför eller upplever sig stå utanför det
svenska samhället. Kyrkan har inte alltid agerat i människovärdes- och rättvisefrågor i
samhället, men har alltmer tagit sig an denna uppgift. Den profetiska rösten måste höras och
diakonins gärningar utföras. Gud verkar i världen och ger människor, kristna och alla av god
vilja, ansvar att verka för ett gott liv.
Etnisk mångfald
Den etniska mångfalden är en bestående del i det svenska samhället. Ungefär en femtedel av
Sveriges befolkning har rötter i någon annan del av världen och bland dessa finns det många
för vilka tro och religion är naturliga och omistliga livsfaktorer. Många kristna från andra
delar av världen söker sig till svenska kyrkor och församlingar.

12

Stadgar för Equmeniakyrkan 2011 § 1, mom. 4.
En livsbefrämjande tro som vår drivkraft 2013, Mission. Förvandling - Försoning - Upprättelse 2009.
14
Diakonvigning, Den svenska kyrkohandboken 2003, Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014 art. 36.
13
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För de svenska kyrkorna är det en gemensam angelägenhet att möta människor från andra
länder som uttrycker behov av tro och tillhörighet. Även här har Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan ett gemensamt ansvar att aktualisera frågor om människovärde och global
solidaritet och samhörighet.
Sekularisering
Begreppet sekularisering används ofta för att beskriva religionens minskande betydelse i ett
land eller en kultur. Samtidigt som begreppet används som en beskrivning av Sverige så
tillhör en majoritet av befolkningen en religiös gemenskap, som dock inte alltid är kristen.
Immigrationen till Sverige för med sig att religionens betydelse och synlighet ökar i samhället.
Det är fler som räknar med en högre makt eller en Gud än de som kontinuerligt deltar i
gudstjänst och annan kyrklig verksamhet. Sekularisering, individualism, den mångreligiösa
utvecklingen och ett andligt sökande som tar sig andra uttryck än i de institutionella kyrkorna
är nya utmaningar. När delaktigheten i religiöst liv och riter minskar, minskar både kunskapen
och erfarenheten om de berättelser som ger nycklar för att tolka livet i historiska och religiösa
perspektiv. Det är en gemensam uppgift att möta denna brist av levande kunskap om och
erfarenhet av tro och religion.
Polarisering
Efter terrorattentaten i USA den 11 september 2001 tenderar frågor om tro och religion att bli
alltmer polariserade. Religiöst extrema grupper terroriserar andra och religionen har blivit allt
mer närvarande i världspolitiken. Misstänksamhet mot det främmande i allmänhet och islam i
synnerhet finns också i det svenska samhället. Moskéer och synagogor hotas och utsätts för
förstörelse. Enskilda personer trakasseras för att de klär sig på ett sådant sätt att de kan
förknippas med en viss religion. Det finns både islamofobi och antisemitism i Sverige.
Migrationen till Sverige har ökat starkt och är en utmaning för samhället men också för
kyrkorna. I det goda samhället samverkar många krafter för att möta dem som tvingats lämna
allt för att finna en tillflykt. Här kan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan tillsammans bidra
till ett mänskligt, varmt och öppet klimat och till integrationen. Ett gemensamt uppdrag är
också att värna religionsfriheten och alla människors rätt att uttrycka tro och tillhörighet.
Fred, klimatfrågan och mänskliga rättigheter
De globala utmaningarna är många. De handlar om fred i världen och vägar till att bygga fred.
De handlar om respekt för de mänskliga rättigheterna, för kvinnors och barns rätt till värdiga
liv och möjlighet till utveckling. De handlar vidare om att ta ansvar för kommande
generationers livsmiljö. Den ekonomiska utvecklingen, skillnaderna mellan världens rika och
fattiga och vägar till att nå en utjämning ställer krav på alla världens samhällen till anpassning
och bistånd. Jordklotets överlevnad med de långsiktiga klimatförändringarna fordrar ändrad
livsföring och påverkar redan idag de allra fattigaste. De globala frågorna är en angelägenhet
för politiker och samhällsinstitutioner men också för kyrkorna som tillsammans kan ge röst åt
dem som ingen röst har och understryka gemensamma mänskliga värden.
Genom KV deltar Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan tillsammans med andra kyrkor i
arbetet för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter och samförstånd mellan länder, folk och
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konfessionella familjer. Ett fördjupat samarbete mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan
skulle ytterligare stärka engagemanget i KV och vara ett uppfordrande tecken på kristen enhet.

Den	
  lokala	
  enheten	
  
De utmaningar som möter kyrkorna i samhälle och värld söker inte konfessionella svar.
Därför är fördjupad gemenskap mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan ett bidrag till att
kyrkorna framträder samlade i Sverige.
I direktiven för samtal mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan anges att syftet med en
överenskommelse är att den ska vara till stöd för lokal samverkan. Denna riktlinje härrör ur
konkret erfarenhet, nämligen att det är på den lokala församlingsnivån som tidigare
överenskommelser har haft sin stora betydelse.15 Den kan också principiellt motiveras av den
grundläggande enhetsvision som KV förespråkar så som den formulerades i New Delhi 1961:
Alla kristna på varje ort är enligt Guds vilja och efter den gåva Gud vill skänka
kallade till full gemenskap med varandra och att leva i gemenskap med hela Kristi
kyrka. Det gemensamma gudstjänstfirandet, förkunnelsen, nattvardsfirandet och
samhällstjänsten vittnar om denna gemenskap.16

Det finns olika tolkningar av vad gemenskap på lokal nivå kan innebära. I internationell
ekumenik skiljer man mellan fullständig gemenskap (full communion) eller partiell
gemenskap (partial communion). Här handlar det inte om kyrkogemenskap i
bemärkelsen ”full communion”, utan uttrycket fördjupad gemenskap används i detta
dokument och kvalificerar den ekumeniska överenskommelsens karaktär. I fullständig
kyrkogemenskap brukar kvarvarande teologiska skillnader inte anses utgöra hinder för ett
fullt ut delat kyrkligt liv. I den fördjupade gemenskapen mellan Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan finns det dock teologiska skillnader som behöver hanteras lokalt. Därför
skiljer sig denna relation i vissa avseenden från gemenskapen som t ex Svenska kyrkan har
med kyrkorna i Borgågemenskapen eller Equmeniakyrkan har med United Methodist Church.
Denna överenskommelse får tolkas utifrån det grundläggande perspektivet att den ska
utveckla förutsättningar för större konkret gemenskap och samverkan på lokal nivå. Det står i
samklang med den grundläggande synen om den lokala församlingen som den viktigaste
platsen för kyrkans enhet.
Grunden är den ekumenik i församlingen som direkt påverkar kristna människors
dagliga liv när församlingen söker kontakt med andra kristna, lär känna deras
traditioner, ber och firar gudstjänst tillsammans och samverkar i olika uppgifter där
möjlighet finns.17

På varje ort kan församlingarna med stöd i överenskommelsen utveckla ett större eller mindre
samarbete och hitta vägar till ökad gemenskap. Så syftar genomgående i detta dokument
termen ”överenskommelse” på det som har formulerats på samfundsnivå som grund för den
samverkan som sker på lokalnivå och som där kan regleras i ”avtal”.

15

Se bilaga 2.
Boëthius et al. 1962. Ekumenisk överenskommelse 2008 s. 21 f.
17
Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014, 14:e avdelningen. Svenska kyrkans relationer till andra kyrkor och
samfund, Inledning.
16
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Bakgrund	
  	
  

	
  

	
  

Den	
  ekumeniska	
  processen	
  
Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet antog
2009 en avsiktsförklaring om att bilda ett nytt gemensamt kyrkosamfund. I inledningen till
avsiktsförklaringen angavs att de ekumeniska överenskommelser som Metodistkyrkan i
Sverige respektive Svenska Missionskyrkan hade med Svenska kyrkan skulle föras vidare.
Equmeniakyrkan bildades i juni 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet
och Svenska Missionskyrkan. En teologisk grund antogs tillsammans med stadgar för det nya
samfundet.18
De tre samfunden hade inlett sitt samarbete i början av 1900-talet med bildandet av
Frikyrkliga Samarbetskommittén som under 1950-talet föreslog en federation av de då
existerande frikyrkorna i Sverige. Detta förslag avvisades bland annat av det skälet att flera
menade att det inte räckte med att bilda en federation – med fortsatta olikartade strukturer för
de olika samfunden – utan såg fram emot ett nytt samfund som på sikt skulle ersätta de
tidigare.
Under 1960-talet påbörjades en utveckling som ledde till bildandet av gemensamma
församlingar; det var framförallt baptist- och missionsförsamlingar som gick samman. 1969–
1971 genomfördes de så kallade tresamfundssamtalen som syftade till att bilda ett gemensamt
samfund mellan Metodistkyrkan i Sverige, dåvarande Svenska Missionsförbundet och
Svenska Baptistsamfundet. Tiden var dock ännu inte mogen för ett nytt samfund.19
Equmeniakyrkans identitet formas i spänningsfältet mellan det gamla och det nya. De tre
samfund som bildat den nya kyrkan bar på långa traditioner och erfarenheter både lokalt och
nationellt av att ha tolkat evangeliet och försökt leva ut det i ord och handling i samhället. Det
nya utgörs av Equmeniakyrkans antagna teologiska grunddokument, stadgar,
verksamhetsplaner och strategidokument. Till det kommer ett nytt nationellt kansli och ett
nytt ledarskap. Samtidigt kommer Equmeniakyrkans identitet till uttryck genom dess
församlingar som inte är nya i samma mening som kyrkan. För närvarande pågår lokalt
processer där församlingar byter namn och antar nya stadgar i samklang med
Equmeniakyrkans grunddokument. Flertalet församlingar har ännu inte bytt namn utan lever
med en lokal identitet inom den nya kyrkan.
De tre samfund som bildat Equmeniakyrkan har länge och på olika sätt relaterat till Svenska
kyrkan. De överläggningar som nu genomförts mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan
tar hänsyn till de senaste årens utveckling samtidigt som det finns ett omfattande material
rörande tidigare relationer. Detta material, som inte tryckts om i detta dokument, återfinns
som hänvisningar i texten men också i den avslutande bibliografin och litteraturförteckningen.
En inventering har utförts rörande hur det lokalekumeniska arbetet gestaltats efter tidigare
18
19

Stadgar för Equmeniakyrkan 2011; Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014.
För de olika processerna under 1900-talet se Bergsten 1995 och Selinder et al. 2008.
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överenskommelser. I de fall församlingar samverkar med varandra samarbetar i stort sett alla
omkring gudstjänsten medan ungefär hälften samverkar omkring diakoni. Andra områden där
samarbete är vanligt är barn- och ungdomsarbete och musikverksamheten. De församlingar
som samverkar med varandra är mycket nöjda med sitt samarbete och fyra av fem har skrivit
samarbetsavtal med varandra. Det stärker uppfattningen att det finns starka skäl att fortsatta
samverkan och sluta en ekumenisk överenskommelse mellan samfunden. En sammanfattning
av enkätens resultat återfinns i bilaga 2.

Svenska	
  Missionskyrkan	
  och	
  Svenska	
  kyrkan	
  
Samtalen mellan Svenska Missionsförbundet och Svenska kyrkan inleddes 1965 och en rad
gemensamma dokument har utarbetats sedan dess i vilka de ekumeniska frågorna förtydligats
och fördjupats.20 Efter mer än fyrtio års samtal beslutade Svenska Missionskyrkans
kyrkokonferens och Svenska kyrkans kyrkomöte om en ekumenisk överenskommelse som
undertecknades 2006.
I sammanfattning bestod överenskommelsen av tre delar:
Kyrkorna erkänner varandra som apostoliska kyrkor med gemensam bekännelse av
den apostoliska tron och gemensam förståelse av sakramenten. Kyrkorna erkänner
varandras vignings- respektive ordinerade tjänster samt gemensam tjänst inom
ramen för lokalt samarbetsavtal. Vid övergång till den andra kyrkans tjänst
tillämpas inte reordination.
Kyrkorna vill öppna för gemensamt gudstjänstliv, fördjupa gemenskapen i samråd
om tro och liv, upplåta varandras kyrkor för till exempel vigsel och begravningar,
stärka sina ekumeniska relationer i Sverige och bidra till att andra kyrkor i den
världsvida gemenskapen verkar för närmare samhörighet.
Kyrkorna uppmanar sina församlingar, där förutsättningar finns, att genom lokala
samarbetsavtal dela ett gemensamt liv i gudstjänst, uppdrag och tjänst, välkomna
medlemmarna i kyrkorna att ta emot sakrament och pastorala tjänster, inbjuda
varandra vid mottagande av kyrkoherde respektive installation av
församlingsföreståndare och verka för ökad samhörighet med andra församlingar.21

I anslutning till den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska Missionskyrkan och
Svenska kyrkan har drygt sjuttio lokala samarbetsavtal tecknats.

Metodistkyrkan	
  i	
  Sverige	
  och	
  Svenska	
  kyrkan	
  
Den första samtalsdelegationen mellan Metodistkyrkan i Sverige och Svenska kyrkan
arbetade under perioden 1979–1985. En internationell dialog fördes samtidigt mellan
Lutherska världsförbundet (LVF) och World Methodist Council (WMC) vilken gav
rekommendation om predikstols- och altargemenskap. Slutrapporten i den svenska dialogen
gav följande rekommendation:

20

Följande rapporter har lagts fram: Samtal om samverkan : Svenska Kyrkan, Svenska Missionsförbundet 1971,
På väg mot kyrkogemenskap (ej publicerad) 1990, Guds kyrka och en levande församling 1995, På väg mot
djupare enhet 2000, Förslag till överenskommelse 2004.
21
Ekumenisk överenskommelse 2008 s. 3 f. (Själva överenskommelsen är från 2006, men finns publicerad med
förklarande kommentarer i denna bok från 2008.)

15
Vi rekommenderar de beslutande organen i respektive kyrkor, att på grundval av
här redovisade enighet
•

erbjuda varandra full förkunnelse- och sakramentsgemenskap

•

erkänna ordinationens giltighet i det andra samfundet och i samband därmed
öppna möjlighet för det andra samfundets präster/biskopar att assistera vid
präst- och biskopsvigning.

Konsekvenserna av dessa beslut bör bli
att gemensamma gudstjänster med sakramentsförvaltning kan hållas
att präst ej reordineras vid övergång till tjänst i det andra samfundet
att båda samfunden behåller sin organisatoriska självständighet
att möjlighet till organisatorisk kyrkogemenskap i samarbetskyrkans form öppnas.22

Årskonferensen i Metodistkyrkan i Sverige ställde sig 1985 bakom rapporten. Svenska kyrkan
beslöt 1988 att först reda ut den inomkyrkliga relationen till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
(EFS) och därefter ta ställning till relationen till Metodistkyrkan i Sverige.
En andra samtalsdelegation tillsattes 1990 och den upprepade rekommendationerna med
tillägget att gemensamma gudstjänster hålls under ledning av ordinerad pastor i
Metodistkyrkan i Sverige eller präst i Svenska kyrkan. Dessutom förutsattes att ordinerad
präst eller pastor vid ansökan om prästerlig befattning i den andra kyrkan skulle
behörighetsprövas med avseende på lämplighet och utbildning samt avlägga prästlöften inför
biskop i domkapitel respektive avge lojalitetsförklaring.
Den andra samtalsdelegationens rekommendationer antogs av de beslutande organen i
Metodistkyrkan i Sverige 1992 och i Svenska kyrkan 1993.23

Svenska	
  Baptistsamfundet	
  och	
  Svenska	
  kyrkan	
  
Samtal mellan Svenska Baptistsamfundet och Svenska kyrkan inleddes under slutet av 1990talet och samtalsomgångarna redovisade sina resultat i tre rapporter.24 I rapporten Vänskap
och samverkan (2006) konstateras
[…] att vi erkänner varandra som kristna bröder och systrar. Vi bekänner
gemensamt att Jesus Kristus är Herre […] och vi delar samma uppdrag att göra
Jesus Kristus känd, trodd och efterföljd i hela världen.25

Den tredje och avslutande samtalsomgången hade uppdraget att undersöka förutsättningarna
för en ekumenisk överenskommelse och förslag till lokala avtal. Slutrapporten 2011 anger att
det i samtalen varit naturligt att i första hand identifiera och förtydliga det som är gemensamt.
Delegationen har påfallande ofta känt igen sig då den trängt fram till frågornas innersta
mening. Ändå finns skilda teologiska tolkningar, framför allt när det gäller dopet.
22

Rapport från den andra samtalsdelegationen 1993
För samtalsomgångarna se Rapport från den andra samtalsdelegationen 1993. Den internationella dialogen
återfinns i The Church: community of grace 1984.
24
De två första rapporterna Utmaningar och möjligheter (2000) och Vänskap och samverkan (2006) har
publicerats i den sista rapporten Slutrapport Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet 2011.
25
Slutrapport Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet 2011s. 70.
23
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Trots den växande samsynen och nya pastorala förhållningssätt i båda samfunden,
kvarstår en skillnad främst i frågan om den principiella möjligheten att en som
döpts i tidig ålder utan personlig bekännelse kan genomgå bekännelsedop senare i
livet. Vissa skillnader finns också i ämbets- och kyrkosyn, samt konfirmation.
Denna situation gör det svårt att i nuläge ingå en överenskommelse om
kyrkogemenskap på samfundsnivå, men det som skiljer uppfattar vi dock inte som
hinder för möjligheten till lokal samverkan.26

Slutrapporten anger vidare att ett avgörande skäl för att avsluta samtalen utan konkret förslag
till ekumenisk överenskommelse var att Svenska Baptistsamfundet fattat beslut om att arbeta
för ett nytt gemensamt kyrkosamfund tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige och
Svenska Missionskyrkan. Uppdraget fördes därför över till det nya samfundet och Svenska
kyrkan.27

Kyrkorna	
  i	
  det	
  ekumeniska	
  landskapet	
  	
  
Såväl Equmeniakyrkan som Svenska kyrkan ingår i ekumeniska nätverk med varierande
sammansättningar. Det innebär också att det redan finns mötesplatser både nationellt och
internationellt där samfunden samverkar i en direkt relation eller som parter inom nationella
och internationella kyrkliga organ.
Inom landet påbörjades ett samarbete under 1930-talet inom Svenska ekumeniska nämnden.
Denna ekumeniska samverkan utvecklades och fördjupades i en tydligare form när Sveriges
kristna råd (SKR) bildades 1992. Rådet utgör nu mötesplats för Sveriges lutherska, romerskkatolska, frikyrkliga och ortodoxa kyrkor. Principen är att Rådet utgörs av kyrkorna
tillsammans, en organisationsform präglad av ömsesidighet och gemensamt ansvarstagande.
De stora ekumeniska riksmötena under senare delen av 1900-talet utgjorde också
gemensamma mötesplatser för inspiration och andlig förnyelse. Med sin öppna och allmänna
karaktär med många deltagare från respektive kyrkor erbjöd de goda tillfällen att föra ner
ekumeniska impulser och visioner till lokal nivå.
Båda samfunden är också medlemmar i KV med cirka 350 medlemskyrkor och i Konferensen
för europeiska kyrkor (KEK) med cirka 125 medlemskyrkor i Europa. Dessa organ samlar
samfund inom de protestantiska, ortodoxa, anglikanska och gammalkatolska traditionerna.
Både Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan är representerade i KV:s centralkommitté och
Svenska kyrkan i KEK:s styrelse.
De båda kyrkorna har även ett stort antal egna ekumeniska överenskommelser med andra
samfund som de har till uppgift att på olika sätt vårda och utveckla. Dessa ekumeniska
relationer förblir även i fortsättningen något för det enskilda samfundet och överförs inte på
den andra kyrkan på grund av denna överenskommelse även om den sammantaget förändrar

26
27

Slutrapport Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet 2011 s. 5.
Slutrapport Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet 2011 s. 6.
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det ekumeniska landskapet och receptionsprocessen.28
Equmeniakyrkan
De ekumeniska och internationella relationer som Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i
Sverige och Svenska Baptistsamfundet hade har övertagits av Equmeniakyrkan. Den
teologiska grunden för Equmeniakyrkan anger att enhetens grund finns i Gud som Fader, Son
och Ande. Kyrkan är kallad att ge uttryck för enhet inom ramen för mänsklighetens och hela
skapelsens mångfald.29
Det nya samfundet är utöver medlemskapet i KV och KEK enligt stadgarna medlem i World
Methodist Council (WMC), European Methodist Council (EMC), Baptist World Alliance
(BWA), European Baptist Federation (EBF), World Communion of Reformed Churches
(WCRC), International Fellowship of Free Evangelical Churches (IFFEC) och SKR.
Genom ett särskilt avtal är Equmeniakyrkan ansluten som förenad kyrka (Affiliated United
Church) till The United Methodist Church (UMC) 30 och 2015 träffades en överenskommelse
om fullständig kyrkogemenskap, ett av flera uttryck för att Equmeniakyrkan vårdar relationen
till de sammanhang som bildarsamfunden relaterade till samtidigt som den tydligt söker sig
vidare till den ekumeniska rörelsen.
2016, när samtalsdelegationen mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan är i slutfasen av
sitt uppdrag, arbetar Den reformerta världsgemenskapen, World Communion of Reformed
Churches, med Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran som tidigare
antagits av den Romersk-katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet. Medlemskapet i
Den reformerta världsgemenskapen har Equmeniakyrkan övertagit från Svenska
Missionskyrkan.
Tidigare förde Svenska Missionskyrkan och Stockholms katolska stift ekumeniska samtal
vilket bl a ledde till ett ömsesidigt erkännande av varandras dop. Sedan 2015 har
Equmeniakyrkan en dialog med Stockholms katolska stift.
Bildarsamfundens internationella samarbetsrelationer har övertagits av Equmeniakyrkan
vilket innebär att samfundet på olika sätt relaterar till självständiga kyrkor och samfund i ca
25 olika länder. Vissa av dessa kyrkor är konsekvenser av svensk mission, andra relationer är
formade på senare år. Ett betydande antal av kyrkans församlingar har egna relationer till
församlingar i en eller flera av de internationella samarbetskyrkorna.

28

Ekumeniskt behandlat inom Nordiska ekumeniska rådet 1998, se Ekumeniska konsekvenser, 1998.
Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014 art. 2.
30
World Methodist Council, som bildades 1881, är en sammanslutning av kyrkor i den metodistiska traditionen.
WMC har medlemssamfund i 132 länder med sammanlagt ca 75 miljoner medlemmar. United Methodist
Church, med vilken Equmeniakyrkan har avtal, samlar ca 13 miljoner metodister, merparten av dem i USA.
European Methodist Council är ett samarbetsorgan för ledare inom den europeiska metodismen. Baptist World
Alliance bildades 1905. BWA samlar över 200 baptistsamfund med sammanlagt ca 50 miljoner medlemmar.
European Baptist Federation bildades 1949 och har ett femtiotal medlemssamfund med tillsammans ca 800 000
medlemmar. World Communion of Reformed Churches representerar ca 80 miljoner kristna i bland annat
presbyterianska, reformerta och förenade kyrkor i över 100 länder. International Fellowship of Free Evangelical
Churches bildades 1948 som ett nätverk av kyrkor och samfund med ett aktivt missionsarbete. Flera av de
kyrkor som bildats genom denna mission är idag själva medlemmar i IFFEC.
29
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I den nordiska kontexten är förekomsten i Sverige av förenade församlingar i stort sett unik.
En förenad församling är en församling som tillhör två eller flera samfund. Mer än hälften av
medlemmarna i Svenska Baptistsamfundet tillhörde en förenad församling och en av
faktorerna bakom bildandet av Equmeniakyrkan var det faktum att två eller flera av
bildarsamfundens församlingar redan förenats lokalt i syfte att uttrycka kristen enhet och
stärka evangelisationsuppdraget. Förenade församlingar har även bildats som en konsekvens
av utflyttning från landsbygden och minskade möjligheter för en enskild församling att ta
ansvar för en kyrkobyggnad och/eller anställning av medarbetare. Även efter bildandet av
Equmeniakyrkan finns förenade församlingar i samfundet framförallt med relation till
Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen. Ett fåtal församlingar i
Equmeniakyrkan tillhör även Pingst – fria församlingar i samverkan eller EFS.
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan var tidigt engagerad i den ekumeniska rörelsen när den utvecklades i början
av 1900-talet i sin nuvarande form. Ärkebiskop Nathan Söderbloms (1866–1931)
engagemang och insatser kom att få en grundläggande betydelse för världsekumeniken och
Svenska kyrkans roll som brokyrka i den fortsatta utvecklingen. Det ekumeniska mötet i
Stockholm 1925 blev i det avseendet en viktig milstolpe i den fortsatta processen, framför allt
genom att det kom till stånd. Svenska kyrkan har också efterhand kommit att uppfattas som
en brobyggarkyrka och förvaltar idag ett omfattande ekumeniskt nätverk såväl internationellt
som inom Sverige. I detta ingår relationer mellan vänstift och vänförsamlingar samt den
lokala ekumeniska gemenskap som utlandsförsamlingarna deltar i.31
Svenska kyrkan var en drivande kraft när LVF bildades i Lund 1947. Sedan dess har LVF en
viktig roll i relationerna mellan kyrkor i den lutherska trostraditionen men har också en
betydelsefull ekumenisk funktion.32
De lutherska kyrkorna är ingen homogen grupp. Varierande praxis förekommer bland annat
när det gäller utformningen av ämbetet, diakonatets plats i kyrkan och hur de ser på
äktenskapsfrågor. Av tradition fogar Svenska kyrkan till den evangelisk-lutherska identiteten
även en allmänkyrklig förståelse. Utifrån detta har Svenska kyrkan ibland kallat sig för
evangelisk-katolsk.
Gemenskapen inom LVF utgör en viktig resurs, så väl när det gäller teologiska samtal som i
samarbetet kring internationell diakoni och mission. Svenska kyrkan har därutöver, som ett
resultat av sin historia, ett antal bilaterala relationer, framför allt med lutherska kyrkor, främst
i Afrika, Asien och Latinamerika.
Relationen till den Romersk-katolska kyrkan såväl nationellt som internationellt utgör en
viktig aspekt av Svenska kyrkans ekumeniska arbete. Den gemensamma deklarationen om
rättfärdiggörelseläran som antogs 1999 av den Romersk-katolska kyrkan och Lutherska
världsförbundet innebar att de ömsesidiga fördömandena från reformationstiden förklarades
inte längre gälla. Med utgångspunkt i detta arbete har en officiell dialog genomförts mellan å
31

För översikter av Svenska kyrkans ekumeniska engagemang se Fagerberg 1987 och Hansson 2014.
Lutherska världsförbundet, bildat 1947, är en gemenskap av 144 lutherska kyrkor i 79 länder med ca 72
miljoner medlemmar.

32
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ena sidan den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Svenska kyrkan och å andra sidan
Stockholms respektive Helsingfors katolska stift. Dialogen har resulterat i dokumentet
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv.33
Borgågemenskapen är en kyrkogemenskap mellan de lutherska och anglikanska kyrkorna i
Norden och Baltikum, på de brittiska öarna och den Iberiska halvön. För Svenska kyrkans del
har kontakterna och samarbetet med Church of England rötter i tidigt 1900-tal. Olika typer av
kontakter har efterhand fördjupats och vidgats så att flera anglikanska och lutherska kyrkor
har närmat sig varandra.34
Sedan 1992 genomför Svenska kyrkan samtalsdagar med de ortodoxa kyrkorna om pastorala
frågor. Bland annat genom detta initiativ och utifrån samarbetet i SKR har förutsättningar
skapats för en dialog med den Serbisk ortodoxa kyrkan i Sverige och med den Koptisk
ortodoxa kyrkan. Interkommunion (tillgång till varandras nattvardsbord) etablerades med den
Skotska kyrkan 1961. Kyrkogemenskap ingicks med den Oberoende filippinska kyrkan (IFI)
1995. Ett förslag från en ekumenisk dialog mellan Svenska kyrkan och de Gammalkatolska
kyrkorna inom Utrechtunionen om en överenskommelse om kyrkogemenskap godkändes av
kyrkomötet 2015.35

33

Hallonsten & Persson 2000, Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv : rapport från den katolsk-lutherska
dialoggruppen för Sverige och Finland 2010.
34
Tustin 1993, Österlin 1994. De kyrkor som ingår i Borgågemenskapen är Danska folkkyrkan, Engelska
kyrkan, Estniska evangelisk-lutherska kyrkan, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Evangelisk-lutherska
kyrkan i Litauen, Irländska kyrkan, Isländska kyrkan, Kyrkan i Wales, Lettlands evangelisk-lutherska kyrka
utanför Lettland, Lusitanska kyrkan (Portugal), Lutherska kyrkan i Storbritannien, Norska kyrkan, Skotska
episkopalkyrkan, Spaniens reformerade episkopalkyrka, Svenska kyrkan. Den Evangelisk-lutherska kyrkan i
Lettland har observatörsstatus.
35
Fagerberg 1987 s. 155 f, Hansson 2014 s. 255 f, Överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Filippinska
oberoende kyrkan 1995.
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Teologiska	
  frågeställningar	
  
Den tecknade överenskommelsen består av en kort inledning och därefter tre avsnitt i
punktform med rubrikerna Vi bejakar, Vi vill, Vi uppmanar. I det första avsnittet Vi bejakar
behandlas de teologiska frågeställningarna. Termen ”bejaka” används här istället
för ”erkänna”. I ekumeniska överenskommelser har ”erkänna” ofta använts så att den kan
uppfattas som en teknisk term förknippad med fullständig kyrkogemenskap. Det som bejakas
i överenskommelsen anger den teologiska grunden för den fördjupade gemenskapen mellan
våra två kyrkor. De två andra avsnitten Vi vill och Vi uppmanar behandlar
överenskommelsens konsekvenser och innehåller en uppmaning till handling. I den mån dessa
avsnitt har teologiska konsekvenser behandlas de också i detta kapitel.
Detta är inte en helt ny utredning av de två kyrkornas förhållningssätt i de frågor som här är
aktuella, det vill säga normen för och det centrala innehållet i tron och synen på kyrkan,
sakramenten samt kyrkans uppdrag och tjänster.	
  Långtgående samtal hade redan förts mellan
de tre samfund som bildat Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.
Det nya samfundet har formulerat sin teologiska självförståelse i dokumentet Teologisk grund
för Equmeniakyrkan, som bland annat tecknar dennas kyrkosyn/församlingssyn, syn på den
ordinerade tjänsten, sakramenten och enheten. Denna syn är en utgångspunkt för den
ömsesidiga förståelsen mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan och får läsas i ljuset av
de tre traditioner som nu växer in i en ny identitet som förenad kyrka. Behandlingen av de
teologiska frågorna bygger dels på det samförstånd som tidigare uppnåtts, dels på
Equmeniakyrkans formulerade grunddokument, dels på Svenska kyrkans olika
bekännelsedokument.36
De två kyrkorna har delvis olika förutsättningar som påverkar utgångspunkterna för en
jämförelse av deras respektive självförståelse. Svenska kyrkan har sedan 1500-talet uttryckt
sin identitet genom antagandet av olika bekännelseskrifter. De tre samfund som bildat
Equmeniakyrkan har sedan 1800-talet format sina teologiska traditioner där deras identitet
kommit till uttryck utan att denna lades fast i antagna bekännelseskrifter. Dessa
tolkningstraditioner förenas nu i Equmeniakyrkan. Bildarsamfundens traditioner har förts
över till den nya kyrkan som teologisk resurs och det historiska arvet lever vidare i en större
gemenskap. Utifrån sina traditioner försöker båda kyrkorna att förmedla evangeliet i nya tider.
Det går inte att direkt jämföra Teologisk grund för Equmeniakyrkan med Svenska kyrkans
bekännelseskrifter. I denna framställning kommer förutom hänvisningar till
bekännelsedokumenten referenser även göras till de teologiska inledningarna till de olika
kapitlen i Kyrkoordning för Svenska kyrkan. Dessa är inte en fullständig framställning av
Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära och syftar inte heller till att vara detta. Som
lättillgängliga, kortfattade sammanfattningar av Svenska kyrkans ståndpunkter belyser dessa
teologiska inledningar till kyrkoordningens olika kapitel också denna överenskommelses
36
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frågeställningar.

Synen	
  på	
  kyrkan	
  
Vi bejakar
• varandra som delar av Kristi kyrka i världen, vi bekänner den apostoliska tron och vi lever i
•

den reformatoriska traditionen;
vårt ömsesidiga nationella och internationella ekumeniska engagemang.

Huvudtanken i det första konstaterandet om grunderna för fördjupad gemenskap är att de två
samfunden bekräftar att de hör till Kristi kyrka samtidigt som de i överenskommelsens
inledning tillstår att de delvis har olika sätt att gestalta och teologiskt förstå kyrkan.
Den djupare innebörden av kyrkans gemenskap som uttrycks med de bibliska motiven Kristi
kropp, Andens tempel och Guds folk utgör en gemensam grund. I båda kyrkorna är
församlingen den grundläggande enheten där Kristi kyrka tar gestalt.37
Däremot finns olikheter i hur relationen mellan den lokala församlingen och kyrkan i vidare
bemärkelse ska förstås. Tre olika synsätt brukar identifieras. Det episkopala synsättet som
innebär att församlingarna ingår i en större enhet i ett område som biskopen har tillsyn över. I
det kongregationalistiska synsättet är varje församling relativt självständig. I den
konnektionala kyrkosynen bevaras samhörigheten mellan olika delar av kyrkan genom att
församling och ordinerad ingår i en sammanbunden struktur lokalt och globalt. Allt detta har
bearbetats i de olika dialogerna och slutsatsen har dragits att dessa förståelser inte behöver
tolkas som motsatser. De kan förstås som historiskt och teologiskt betingade betoningar i hur
kyrkans sociala kropp konkret kommer till uttryck samt hur makt och inflytande struktureras.
Svenska kyrkan är episkopal. Equmeniakyrkan delar en kongregationalistisk syn i och med
församlingens relativa autonomi. Samtidigt framhäver dess grunddokument tydligt
ömsesidigheten mellan församlingarna och kyrkosamfundet, en ömsesidighet som funnits i
olika grad i de tre samfund som bildat den nya kyrkan och starkast i den metodistiska
traditionen. Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bör kunna se varandra som delar av Kristi
kyrka, eftersom det finns tidigare överenskommelser mellan bildarsamfund och Svenska
kyrkan. De ovan nämnda skillnaderna har då inte befunnits utgöra hinder för en
överenskommelse. Om samma skillnader ryms inom det nya samfundet har inte
förutsättningen för att känna igen Kristi kyrka hos den andra kyrkan radikalt ändrats.38
Bejakandet av varandra som kyrkor förtydligas i överenskommelsen genom att lyfta fram
några aspekter av hur dessa kyrkor aktivt gestaltar sig som delar av Kristi kyrka: ”vi bekänner
den apostoliska tron och vi lever i den reformatoriska traditionen”. Samtidigt som dessa
aspekter förtydligar det som ger identitet åt kyrkorna är de också motiv för gemenskap. De
visar nämligen att de två kyrkorna ser sig själva i samma traditionsfåra. Som delar av Kristi
37

Luthers stora katekes, Svenska kyrkans bekännelseskrifter 1957 s. 448 ff, Andra avdelningen: Församlingarna,
Inledning Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014, Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014 art. 3, 8–10.
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Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014 art. 10, 3–15. När det gäller tidigare ekumeniska
överenskommelser har språkbruket varierat med ord som erkänna, bekräfta, erbjuda varandra gemenskap.
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kyrka formas Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan således av att de är aktivt engagerade i
bekännelse av apostolisk tro, i tolkning av liv och lära utifrån reformationens insikter samt i
ekumeniska strävanden.
Att bekänna apostolisk tro förstås av båda kyrkorna som att grunda sin tro på evangeliet om
Jesus Kristus förmedlat genom det apostoliska vittnesbördet i Bibeln.39 Det innebär också att
bekänna denna tro i handling genom att delta i apostlarnas sändning och uppdrag att förmedla
evangeliet till världen. Denna gemensamma utgångspunkt uttrycks på olika sätt i materialet
från dialogerna mellan de tre tidigare samfunden och Svenska kyrkan, och i Teologisk grund
för Equmeniakyrkan. Båda kyrkorna är också överens om att bekännandet av apostolisk tro
innebär att tolka evangeliet om Jesus Kristus i nya tider och kontexter. Båda bejakar att det
finns allmänt erkända uttryck för denna tro i trosbekännelserna från den tidiga kyrkan. Detta
konstaterades uttryckligt i de tidigare samtalen mellan samfunden, även om det påpekades att
det inte finns en allmänt erkänd trosbekännelse i de baptistiska traditionerna på grund av
skriftprincipen och frihetsprincipen.40 För Equmeniakyrkan handlar trosbekännelsernas
auktoritet om att de vittnar om tron; de kan användas för att uttrycka dess samhörighet med
hela kyrkan.41 Betydelsen av dessa trosbekännelsers vittnesbörd om apostolisk tro visas också
ur innehållslig synpunkt. Kyrkoordningen fastslår att den kristna kyrkan bekänner en enda
Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Svenska kyrkan
ser sig själv som en del av den världsvida kyrkan i sin bekännelse och lovsång till en treenig
Gud. Teologisk grund för Equmeniakyrkan har en trinitarisk inledning och den
sammanfattande beskrivningen av vad kyrkan är använder trosbekännelsernas kännetecken
för kyrkan: en, helig, universell och apostolisk.42
Den reformatoriska traditionen är givetvis inget enhetligt fenomen. Den mångfald som
kyrkosamfunden som är representerade i denna process vittnar om har tidigare gestaltats i
splittring och motsättningar. Idag finns en vilja att bejaka mångfalden som uttryck för trons
rikedom. Det finns en önskan att fortlöpande hitta möjligheter till fördjupad gemenskap under
växlande omständigheter och former. Ramarna ges av accepterandet av att de enskilda
traditionerna har en historisk samhörighet inom den breda tolkningsfåra som går tillbaka till
reformationstiden. De punkter som särskilt lyfts fram i överenskommelsens avsnitt Vi
bejakar… är sådana där olika synsätt påverkar förutsättningar och former för liv tillsammans i
fördjupad gemenskap. Det förutsätts att även olika tolkningar och betoningar av så centrala
punkter i kristen tro som till exempel synd, nåd, rättfärdiggörelse, försoning och helgelse som
tidigare orsakat splittring, kan rymmas i gemenskapen. För detta behövs en förståelse för de
historiska och intellektuella förutsättningarna samt ett bejakande av den äkta intentionen i
39
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Slutrapport Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet 2011s. 10 f.
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Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014 art 4–6, Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 Första
avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund, Inledning.
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Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014, 1 kap. Teologisk grund för Equmeniakyrkan 2014 art 1. De
apostoliska och Nicenska trosbekännelserna är centrala i Svenska kyrkans bekännelse. Den andra
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varje tolkning. Problem uppstår om de tas till intäkt för att avvisa varandra.43
Själva processen att finna uttryck för fördjupad gemenskap mellan Equmeniakyrkan och
Svenska kyrkan är ett tecken på det ekumeniska engagemang som karaktäriserar dessa båda
kyrkor. Men det ekumeniska engagemanget är bredare och djupare än så, vilket exemplifieras
av de sammanhang där båda kyrkorna har förpliktat sig att arbeta för enhet. Medlemskap i
dessa ekumeniska organisationer talar om identiteten som delar av Kristi kyrka i världen.

Synen	
  på	
  sakramenten	
  
Vi bejakar
• att Kristus är närvarande och verkar i sakramenten i våra kyrkor
I den andra samtalsdelegationens rapport från dialogen mellan Svenska kyrkan och
Metodistkyrkan i Sverige ges en gemensam beskrivning av vad ett sakrament är. I
överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan står det att de två
kyrkorna har en gemensam förståelse av sakramenten. I slutrapporten från dialogen mellan
Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet framgår att det finns en likartad förståelse av
dopet och nattvarden.44
Läran om sakramenten
Förståelsen av sakramenten rymmer två aspekter; dels definitionen av vad ett sakrament som
sådant är, dels uppfattningen om de enskilda handlingar som räknas till denna kategori. Att
beskriva hur två kyrkors förståelse av sakramenten relaterar till varandra måste ta hänsyn till
båda aspekterna. I inledningen till denna överenskommelse konstateras att det finns skillnader
mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.
I samtalen mellan de tidigare tre samfunden har det framgått att det finns skillnader i de
uttryck som används för att hävda en gemensam syn, och att det finns delvis olika sätt att
förstå vissa teologiska förutsättningar och konkreta konsekvenser. Detta gäller framförallt
aspekter av dopsynen, och därför var det konsekvent att dialogen mellan Svenska kyrkan och
Svenska Baptistsamfundet beskrev läget med formuleringen likartad förståelse.45 Vissa
skillnader har följt med in i det nya samfundet. Trots dessa skillnader finns en gemensam
övertygelse om att Gud verkar i sakramenten.
I Teologisk grund för Equmeniakyrkan finns en definition av det som är gemensamt för både
dop och nattvard som sakrament:
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Frågan om rättfärdiggörelse och helgelse togs till exempel upp i Rapport från den andra samtalsdelegationen
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24
Dop och nattvard är genom Guds ord handlingar, sakrament, instiftade av Jesus
Kristus och bekräftade av de första församlingarna i Nya testamentet. De är tecken
på det nya förbundet, som Kristus är förmedlare av genom sitt liv, sin död och
uppståndelse. Genom tron förmedlar de Kristi närvaro, Guds nåd till försoning och
upprättelse samt öppnar för en gränsöverskridande gemenskap mellan människor.46

I den Augsburgska bekännelsen betonas att Guds nåd ges i dopet och att Kristus verkligen är
närvarande i nattvardens bröd och vin.47 I inledningarna till kapitlen i Kyrkoordning för
Svenska kyrkan är detta ytterligare utlagt.
Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus
Kristus. […] Genom jordiska medel får människan del i Guds rike. I en ny födelse
tas människan ut ur syndens och dödens sammanhang och förenas med Jesus
Kristus för att med honom och hans folk dela korsets och uppståndelsens liv. […]
Genom dopet har människan fått Guds nåd, en nåd som bär henne hela livet och
genom döden.48
Nattvarden är ett sakrament, en av Jesus Kristus instiftad helig måltid med bröd och
vin, vid vilken kyrkan och den enskilde förenas med honom och de troende i alla
tider.49

I den metodistiska traditionen har dessa handlingar alltid betraktats som sakrament, och i
Svenska Missionskyrkans konstitution fanns en tydlig definition av sakrament till vilken det
hänvisas i bakgrundsdokumentet till Ekumenisk överenskommelse som en indikation på att
det finns en gemensam syn med Svenska kyrkan.50 Ordet sakrament har tidigare undvikits i
den baptistiska traditionen; i stället har ordet nådemedel använts. Det har också funnits ett sätt
att uttrycka sig om dessa som symboliska handlingar, samtidigt som dopet haft en konkret
innebörd och betraktats som absolut nödvändigt för medlemskap. I slutrapporten från
dialogen konstateras dock att oavsett vilket uttryck som används så finns det idag ”en
gemensam övertygelse om att det är Gud som handlar med människan till förening med sig
genom dopets och nattvardens gåva”.51
I definitionen i Teologisk grund för Equmeniakyrkan finns ett uttryck som kan te sig oklart i
en svenskkyrklig tolkning.
Dop och nattvard är genom Guds ord heliga handlingar, sakrament, instiftade av
Jesus Kristus och bekräftade av de första församlingarna i Nya Testamentet. De är
tecken på det nya förbundet, som Kristus är förmedlare av genom sitt liv, sin död
och uppståndelse. Genom tron förmedlar de Kristi närvaro, Guds nåd till försoning
46
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och upprättelse samt öppnar för en gränsöverskridande gemenskap mellan
människor.52

Om detta förstås så att Kristus bara är närvarande för de troende eller att Kristi närvaro
förutsätter tro, finns det en skillnad till hur luthersk teologi ser på relationen mellan
sakramentet och tron. Enligt den är Kristus närvarande i brödet och vinet genom
instiftelseordens löfte (realpresens), medan det är genom tron människan tar emot Kristus och
nattvardens gåvor.53 Equmeniakyrkans formulering är inte ett ifrågasättande av att det är Gud
i Kristus som handlar och verkligen är närvarande i sakramenten. Det är ett sätt att slå vakt
om hur människans gensvar har varit en angelägenhet i de tre tidigare samfundens traditioner
och att församlingen som helhet firar nattvardsmåltiden i tro på den närvarande Kristus.
Dopet
När det gäller synen på dopets grundläggande innebörd råder enighet mellan kyrkorna: dopet
är en Guds gåva till frälsning som ger förening med Kristus och hans kyrka. Dopet är ett enda,
och har en väsentlig relation till tro i en livslång process. Dopet sker i Faderns, Sonens och
den heliga Andens namn med vatten, genom antingen begjutning eller nedsänkning, och kan
ske vid olika åldrar.54
Det är i fråga om relationen mellan dopet och tron, och mellan dessa och medlemskap i
församlingen, som olika synsätt gör sig påminda. Equmeniakyrkan rymmer olika tolkningar
inom sig och konstaterar därför att det finns olika doppraxis.55
En skillnad i förståelsen av dessa förhållanden mellan Svenska kyrkan och de traditioner som
förenas i den nya kyrkan ligger i olika tolkningar av antropologin i relation till synd, nåd och
frälsning. Historiskt går detta tillbaka till arvsyndsläran som finns i den västliga kyrkan.
Luthersk tradition har menat att konsekvensen av ursprungssynden är att barn behöver få del
av dopet som ger delaktighet i frälsningen. Metodismen, baptismen och den gren av den
nyevangeliska väckelsen som återfinns i traditionen bakom Svenska Missionskyrkan har
däremot menat att Guds försoning i Kristus har ändrat mänsklighetens situation så att
arvsynden inte längre är avgörande. Det är på grund av att den enskilda människan gör
syndens bortvändhet till sin egen som dopet blir nödvändigt. Därför behöver inte barn döpas
eftersom de inte har syndat och de omfattas av Guds nåd, vilket uttrycks med termer som
Guds förekommande nåd eller Guds försprång i barnets liv.
Svenska kyrkan ser just barndopet som uttryck för Guds förekommande nåd. Både
Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan har döpt barn, medan baptismen döper
52
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människor som insett sin del i synden och kommit till medveten tro. I metodismen har dopet
setts som en bekräftelse på tillhörigheten till Gud. De forna tydliga gränserna mellan dessa
tolkningar har nu blivit flytande. I rapporten Guds kyrka och en levande församling påtalades
att de olika tolkningstraditionerna stod varandra nära.
I båda samfunden vill man dock bestämt betona det ondas makt och syndens
överindividuella sammanhang, vilket gör att frågan närmast är terminologisk.56

Det som läran om arvsynden ville betona kan idag uttryckas som att syndens verklighet är
större än det individuella och personliga. Alla föds in i ett sammanhang av brutna relationer
till Gud och människor emellan.57
De två tidigare överenskommelserna visar att dessa olika sätt att förstå relationen mellan synd,
nåd och dop kan rymmas inom en ekumenisk gemenskap. Det som förenar är att Guds nåd är
primär i relationen mellan Gud och människa.
Samma möjlighet att rymma olika förhållningssätt finns vad gäller den delvis olika
förståelsen av relationen mellan dopet, tron och medlemskap. Medlemskap i Equmeniakyrkan
kan den få som tror och bekänner Jesus Kristus som frälsare och Herre samt är döpt. Det går
också att vara medlem i väntan på dop och barn kan välkomnas som förberedande
medlemmar.58 För Svenska kyrkans del är det normalt sett genom dopet man blir medlem.
Barn döps in i trons sammanhang, kyrkans och familjens trosgemenskap, och målet är att
doprelationen ska komma till uttryck i en levande trosrelation, men en egen bekänd tro är inte
ett villkor för medlemskap i kyrkan. Svenska kyrkan döper också vuxna som då bekänner sin
tro. Det finns också möjlighet till medlemskap i avvaktan på dop, även om det numera får ses
som undantag.59
Equmeniakyrkan betonar således den enskildes ansvar och tron medan Svenska kyrkan främst
lägger vikten vid Guds handlande och nåd i dopet som människan kan svara på i tro.
Equmeniakyrkan hävdar när det gäller medlemskap förutom dop bekänd tro medan det för
Svenska kyrkan räcker att någon är döpt. Någon principiell skillnad mellan samfundens syn
på medlemskap utan dop finns inte; det är ett medlemskap i avvaktan på dop.
Troendedop av den som döpts som barn
De hittills nämnda skillnaderna i förståelsen av dopet har alltså genom redan ingångna
överenskommelser och dialogen mellan Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet
bedömts som möjliga att acceptera inom ramen för en fördjupad gemenskap. Den punkt som
kvarstår är frågan om möjlighet till troendedop av en person som döpts som barn och kommer
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till egen bekänd tro senare i livet. I samtalet mellan Svenska kyrkan och Svenska
Baptistsamfundet klargjordes att det fanns två tendenser inom svensk baptism som
möjliggjorde ett mer positivt förhållningssätt mellan dessa samfund än de tidigare låsta
positionerna. Å ena sidan kunde den som döpts som barn bli medlem i en baptistförsamling
på bekännelse av sin tro som en aktualisering av sitt dop, å andra sidan erbjöds dopbekräftelse
istället för dop om den som döpts som barn själv ville få bekräfta sin tro.
Men en grundläggande skiljelinje fanns kvar genom att Svenska Baptistsamfundet ville ha
kvar möjlighet till troendedop för barndöpta, när personen själv inte uppfattar sitt första dop
som ett äkta dop. Detta ses som en fråga om själavård. Detta motiveras med att kopplingen
mellan tron och dopet kommer till sitt egentliga uttryck i troendedop, och om inte personen
själv upplever denna koppling så är troendedopet det egentliga dopet för denne. På detta sätt
fasthålls principen om att dopet är ett enda.60
Svenska kyrkan döper inte någon som redan har döpts; det finns inte grund att ifrågasätta
barndopets äkthet, eftersom Gud alltid handlar i dopet. Dessutom ser också Svenska kyrkan
denna hållning ur ett själavårdsperspektiv och inte bara som en teologisk princip: ingen
människa ska behöva tvivla på att Gud har handlat med henne i dopet. Trots att de två
kyrkorna kom mycket nära varandra i förståelsen av dopet, innebar därför denna kvarvarande
olikhet i fråga om troendedop av barndöpta att samtalet inte ledde till en överenskommelse.61
Equmeniakyrkan har att hantera dessa olika synsätt inom sig.62 Bakgrunden är att metodismen
menar som den lutherska traditionen att ett dop inte kan göras om.63 Inom Svenska
Missionskyrkan fanns olika ståndpunkter, men i samtalet mellan Svenska Missionskyrkan och
Svenska kyrkan klargjordes att hävdandet av ett enda dop i Missionskyrkans nya konstitution
och erbjudandet av dopbekräftelse i den typ av självavårdssituation som diskuterats ovan
gjorde att frågan om omdop inte längre var ett hinder för fördjupad gemenskap mellan de två
kyrkorna.64 Den gemensamma förståelsen av sakramenten som beskrivs i överenskommelsen
mellan kyrkorna kom dock inte alltid till uttryck i praxis i detta avseende. I praktiken har det
visat sig att omdop skett också i Svenska Missionskyrkans sammanhang.
Det bör noteras att det pågår en process för att bearbeta dopsynen i Equmeniakyrkan. Den är
fortfarande präglad av de traditioner ur vilken den kommer och det går för närvarande inte att
tala om en enda dopsyn. Däremot har dopets betydelse tydliggjorts i jämförelse med hur det
tidigare var i flera av Equmeniakyrkans församlingar.65
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Doppraxis är inte statisk inom Svenska kyrkan. I intentionen att göra tröskeln till dopet lägre
erbjuder en del församlingar dop utan föranmälan. Genom möten och samtal aktualiseras
också vid dessa dop sakramentets innebörd som en förening med Jesus Kristus innan detta
äger rum. Formen minskar det sociala trycket på föräldrarna att själva ordna allt praktiskt runt
deras barns dop. Dessa dop har ibland kallats drop-in dop, en term som kan uppfattas så att
dopets pastorala sammanhang inte tas på allvar. I samtalsdelegationen har Equmeniakyrkan
ställt frågor gällande denna praxis liksom Svenska kyrkan har ställt frågor omkring
förhållandet mellan tro och dop i Equmeniakyrkan.

I en framtida fördjupad gemenskap mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan får frågan
om dopet hanteras på två nivåer. Dels bör båda kyrkorna principiellt bejaka varandras dop
som former av det enda dopet, det vill säga att Kristus handlar som han har lovat. Dels
kommer frågan att påverka förutsättningar för lokalekumenisk samverkan, nämligen att
församlingar som tecknar ett lokalt avtal är överens om att sådan praxis som kan tolkas som
omdop inte förekommer.66 I de fall där förutsättningar saknas för ett lokalt avtal i
överenskommelsens bemärkelse, kan församlingar samverka i den bredare ekumeniken på
orten.
Också Svenska kyrkan har tidigare arbetat med sin dopförståelse när dopet 1996 blev
medlemsgrundande. På grund av sina olika doptraditioner arbetar Equmeniakyrkan idag
teologiskt, ecklesiologiskt och liturgiskt kring dopet och därmed lyfts dessa frågor fram än
mer.
Kristi närvaro i nattvarden
Samtalen mellan Svenska kyrkan och de tre tidigare samfunden har visat att det finns en tro
på Jesu verkliga närvaro i nattvarden. Denna närvaro uttrycks dock på olika sätt. Svenska
kyrkan och Svenska Missionskyrkan talade uttryckligen om realpresens. Svenska kyrkan med
sin lutherska tradition knyter likt de stora kyrkotraditionerna närvaron tydligt till brödet och
vinet.67 Baptistisk tradition betonar att Kristus är närvarande både i församlingen och i
gåvorna. Metodistisk tradition talar om att Jesus Kristus själv är närvarande på ett andligt men
inte desto mindre verkligt sätt. I de tre dialogerna lyftes de olika motiven i nattvarden fram:
gemenskap, försoning och förlåtelse, åminnelse, tacksägelse och Andens verk, förpliktelse till
tjänst för Guds rike i världen och föraningen om det himmelska riket. Dessa motiv kommer
också till uttryck i både Teologisk grund för Equmeniakyrkan och i Kyrkoordningen.68
I Equmeniakyrkan ingår det i pastorns uppgifter att förvalta sakramenten. I Equmeniakyrkan
kan också en särskilt utsedd lekman leda nattvardsgudstjänst. Bakgrunden är att medan en
ordinerad pastor skulle leda nattvarden i Metodistkyrkan i Sverige, kunde i Svenska
Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet även en icke-ordinerad medlem som fått
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församlingens förtroende och uppdrag göra det under vissa omständigheter. Detta har sin
grund i synen på den ordinerade tjänsten som ett utflöde ur det allmänna prästadömet.69 I
Svenska kyrkan är det enbart den som är behörig att utöva uppdraget som präst som får leda
nattvardsfirandet.70 Denna olikhet behövde dock inte i de tidigare ekumeniska
överenskommelserna vara ett hinder för kyrkogemenskap med Svenska kyrkan, om det alltid
var en ordinerad pastor som ledde nattvardsfirandet i lokalekumeniska sammanhang. Denna
ordning tillämpas i en fördjupad gemenskap mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.
Den ovan redovisade diskussionen förklarar formuleringen av punkten om sakramenten i
förslaget till överenskommelsen: Vi bejakar att Kristus är närvarande och verkar i
sakramenten i våra kyrkor. Att hävda att de två kyrkorna har en gemensam förståelse av
sakramenten skulle väcka frågan om hur en sådan förståelse förhåller sig till redovisade
likheter och skillnader. När finns tillräcklig samsyn för att tala om en gemensam syn, det som
ofta i ekumenisk terminologi kallas konsensus? Men mellan Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan finns en växande konvergens i synen på sakramenten och det har skett ett
närmande dem emellan.
Kyrkorna kan sammanfattningsvis inte säga att de har en gemensam syn, men däremot att de
delar tron på att Kristus är närvarande och verkar i sakramenten i deras kyrkor. De erkänner
den gudomliga verkligheten i det som sker i respektive kyrka. Detta är det centrala för att
fördjupa gemenskapen. Konsekvenserna av skillnaderna i förståelsen får hanteras på ett klokt
sätt när det påverkar lokal samverkan.

Synen	
  på	
  uppdrag	
  inom	
  kyrkan	
  
De tre kvarvarande punkterna i första avsnittet av överenskommelsen handlar på olika sätt om
hur de två kyrkorna ser på de principiella förutsättningarna för ett gemensamt ansvarstagande
i Kristi kyrkas uppdrag.
Uppdrag för hela Guds folk
Vi bejakar
• vår gemensamma vilja att delta i hela Guds folks uppdrag där allas ansvar är
grundläggande.
Kyrkorna har båda uppfattningen att kyrkans kallelse och ansvar delas av hela Guds folk, där
alla medlemmar har en uppgift. Det är inte bara en fråga om synen på den vigda eller
ordinerade tjänstens betydelse eller funktion. Kyrkan och dess uppdrag förstås främst utifrån
hela Guds folks kallelse och uppdrag och inte från skillnaden mellan lekfolk och
ordinerade/vigda. Detta är en allmänt accepterad utgångspunkt i ekumenisk teologisk
bearbetning idag, och kan anses okontroversiell som grundprincip även om det fortfarande
finns olikheter i vilka konsekvenser olika kyrkliga traditioner drar av detta i utarbetandet av
69
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ämbetsteologin.
I Kyrkan på väg mot en gemensam vision sammanfattas vad som hittills uppnåtts i den
teologiska diskussionen sedan rapporten Dop, Nattvard, Ämbete.
Mellan kyrkor med olika traditioner råder stor enighet om ämbetets centrala plats.
Detta sammanfattades i Faith and Order-dokumentet Baptism, Eucharist and
Ministry (1982), där det sägs att ”kyrkan har aldrig saknat personer med specifik
auktoritet och speciellt ansvar” och vidare att ”Jesus utvalde och sände lärjungarna
till att vara vittnen för Guds rike”. Uppdraget som Jesus anförtrodde de elva i
Matteus 28 innebär ”att dela Ordet och sakramenten och utöva tillsyn. Uppdraget
ges till kyrkan av Kristus för att utföras av några av dess medlemmar för
gemenskapens bästa. Ämbetets tredubbla funktion utrustar kyrkan för dess uppdrag
i världen.” I överenskommelser klargörs att både hela Guds folks prästadöme (jfr 1
Pet 2:9) och ett särskilt ämbete är viktiga aspekter av kyrkan. Dessa två aspekter
ska inte ses som varandra uteslutande alternativ.71

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan har båda principen om hela Guds folks kallelse för
uppdrag i kyrkan. Detta återfinns och har tydliggjorts i de tidigare dialogerna och
överenskommelserna.72
Dock skiljer sig Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan i synen på den särskilda
vigningstjänsten eller ordinerade tjänsten. Equmeniakyrkan utgår från allas uppdrag och den
gemensamma tron, eller med andra ord från de döptas och troendes allmänna prästadöme.
Den ordinerade tjänsten är ett utflöde ur det allmänna uppdraget. I den teologiska grunden
uttrycks detta:
Gud kallar och utrustar människor till särskilda tjänster i församlingen och
Equmeniakyrkan. Tjänsterna utgår från allas uppdrag och den gemensamma tron.73

Det är denna syn som även gör det möjligt att anförtro ledningen av nattvardsfirande till
personer som inte ordinerats, då dessa gör det på församlingens uppdrag. I praktiken tillämpas
en sådan ordning endast i undantagsfall.
Svenska kyrkan hävdar att vigningstjänsten är konstitutiv för kyrkan. Det är ett
”evangelieförkunnelsens och sakramentsutdelandets ämbete, som är instiftat av Gud för att
människorna skall kunna få den rättfärdiggörande tron”.74 Hur denna tjänst sedan praktiskt
utgestaltas är anförtrott kyrkan själv. Den är en del av den kallelse som getts åt hela Guds
folk, men med särskilda uppgifter, vilket framhålls i ordningen för vigningsgudstjänster i
Svenska kyrkan. Den Augsburgska bekännelsen betonar vidare att det är kyrkan som kallar
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till tjänst.75
Kyrkans kallelse och vigning av särskilda personer till livslång tjänst syftar till
församlingens andliga uppbyggelse och ska rusta församlingen för dess uppdrag i
världen. Det befriar inte andra i kyrkan från ansvar utan levandegör kyrkans
gemensamma sändning på Guds kallelse.76

De ordinerade inom Equmeniakyrkan och de prästvigda inom Svenska kyrkan har liknande
funktioner; de ska förkunna, leda församlingslivet och döpa och leda nattvardsfirande och
utöva själavård. De ordineras eller vigs under bön och handpåläggning. För Svenska kyrkan
har inte en specifik ämbetsstruktur varit avgörande för erkännande av andra kyrkors
ordinerade pastorer eller diakoner. Vigningstjänsten är till exempel olika utformad inom den
lutherska kyrkogemenskapen. De skillnader som finns i synen på den ordinerade tjänsten
eller vigningstjänsten kan dock inte ses som kyrkoskiljande.
Tjänst i den andra kyrkan
Vi bejakar
• varandras vigningar respektive ordinationer för tjänst i respektive gemenskap som
gåvor från Gud med Andens kallelse och Kristi uppdrag
Precis som med formuleringen av hur kyrkorna ser på varandras förståelse och förvaltning av
sakramenten innebär detta ett bejakande av verkligheten i Guds handlande – i givandet av
uppdraget genom vigning eller ordination. Gud ger kallelsen genom Anden och uppdrag
genom Kristus och utifrån detta bejakar kyrkorna att Gud är verksam i utövandet av tjänsten i
respektive kyrka. Redan i de tidigare dialogerna och överenskommelserna blev det klart att
det inte finns en bestämd ämbetsstruktur eller vigningssuccession som förutsättning för ett
bejakande av de särskilda tjänsterna.77 Den ekumeniska syn på apostolicitet som utvecklats
särskilt i dokumentet Dop, Nattvard, Ämbete kan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan
bejaka. Utifrån detta har de tidigare ekumeniska överläggningarna mellan Svenska kyrkan och
de samfund som bildat Equmeniakyrkan bedömt det som möjligt att erkänna den apostoliska
karaktären i den särskilda tjänsten hos varandra.78 Uppgifterna i den särskilda vigda eller
ordinerade tjänsten beskrivs dessutom på liknande sätt av Equmeniakyrkan och Svenska
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Svenska kyrkans svar på Dop, Nattvard, Ämbete i Thurian 1986 s. 175–209, där artiklarna V, XIV och
XXVIII i Augsburgska bekännelsen lyftes fram; Biskop präst och diakon 1990 s. 10 ff, Augsburgska
bekännelsens apologi s. 179, 303 f i Svenska kyrkans bekännelseskrifter 1957, Den svenska kyrkohandboken
2003 s. 8, 21 och 32. Se vidare Hansson 2014 s. 222 f, 271 ff, 361 ff där bland annat föredrag 1964 av
ärkebiskop Gunnar Hultgren, The doctrine of the Episcopacy, behandlas.

76

Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 Sjunde avdelningen: Kyrkliga uppdrag och befattningar, Inledning.
Rapport från den andra samtalsdelegationen 1993, Ekumenisk överenskommelse 2008 s. 64 f, Slutrapport
Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet 2011 underförstått i diskussionen på s. 20 ff.
78
Formellt i överenskommelserna: Svenska kyrkan och Metodistkyrkan i Sverige uttrycker det som erkännandet
av prästvigning respektive ordination, Rapport från den andra samtalsdelegationen 1993; Svenska kyrkan och
Svenska Missionskyrkan uttrycker det som erkännandet av vignings- respektive ordinerade tjänster Ekumenisk
överenskommelse 2008 s. 4. I dialogen mellan Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamfundet drogs slutsatsen
att det finns möjlighet att erkänna varandras vignings- och ordinationstjänster, Slutrapport Svenska kyrkan och
Svenska Baptistsamfundet 2011 s .22, fast detta inte remissbehandlats eller formaliserats då någon
överenskommelse inte kom till stånd när Equmeniakyrkan var under bildande.
77

32
kyrkan, precis som i de tidigare dialogerna.
Detta innebär dock inte att uppdragen utan vidare är överförbara. För att en person som fått
vigning eller ordination i en kyrka ska kunna utföra uppdraget i den andra kyrkan måste det
bekräftas av den mottagande kyrkan. En sådan prövning av lämplighet, behörighet och
vigning/ordination sker i Svenska kyrkan av domkapitlet i respektive stift och i
Equmeniakyrkan av Kyrkostyrelsen. Detta handlar inte om ett ifrågasättande av den andra
kyrkans vigning/ordination som en gåva från Gud med Andens kallelse och Kristi uppdrag
utan om en prövning av förutsättningarna i en specifik situation.
Samtidigt som en långtgående samsyn finns kring den ordinerade tjänsten/vigningstjänsten
kvarstår fortfarande frågor i det lokala sammanhanget. Det gäller, som tidigare berörts, frågor
omkring sakramentsförvaltningen. Konkret handlar det om troendedop av den som döpts som
barn och icke-ordinerades ledning av nattvardsgudstjänst. Relaterat till det förra ska också
nämnas att en präst i Svenska kyrkan inte får utföra barnvälsignelse i stället för dop. Givetvis
välsignas barn och vuxna i gudstjänst och själavård.. I Equmeniakyrkan är barnvälsignelse en
församlingsakt, som erbjuds föräldrar som önskar att barnet självt ska ta ställning till frågan
om dop senare i livet. Barnvälsignelsen är alltså ingen ersättning för dopet. Innebörden är att i
församlingens gemenskap tacka Gud för livet och att barnet finns i Guds och församlingens
omsorg. Förebilden för denna akt är berättelsen om hur Jesus välsignar barnen. I Svenska
kyrkan görs en distinktion mellan det som är kyrklig handling och det som är uttryck för
pastoral omsorg. I relation till denna distinktion kan Equmeniakyrkans församlingsakt
uppfattas som ett mellanting. I församlingarna som ingår ett lokalt avtal får därför en präst i
Svenska kyrkan inte utföra en sådan barnvälsignelse och en pastor i Equmeniakyrkan får inte
utföra denna församlingsakt i Svenska kyrkan.
Tillsyn
Vi bejakar
• att den personliga och kollegiala tillsynen utövas i respektive kyrka för att tjäna
kyrkans enhet
Att kyrkorna ser att den särskilda tjänsten är en gåva från Gud med Andens kallelse och Kristi
uppdrag leder till det som hävdas i denna sista punkt i första avsnittet av överenskommelsen.
Båda kyrkorna erkänner behovet av tillsyn, episkopé, över hur uppdraget genomförs i
församlingarnas liv och över dem som har vigd/ordinerad tjänst. Denna tillsyn ordnas på
delvis olika sätt när det gäller de personliga och kollegiala formerna. Den tillsyn som utförs i
de båda kyrkorna i olika former syftar till kyrkans enhet både inom den egna delen och i
relationen mellan de två kyrkorna.
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Överenskommelsens	
  karaktär	
  	
  
I direktiven för samtalsdelegationen mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan anges att
gruppen skulle diskutera förutsättningarna för en ekumenisk överenskommelse till stöd för
lokal samverkan. Det är den lokala karaktären som är central.
En ekumenisk överenskommelse fastställs, i båda kyrkorna, på nationell nivå och anger de
övergripande dragen, medan den lokala samverkan gör att överenskommelsen blir verklighet
på en specifik ort. Detta sker då församlingar i de båda kyrkorna, utifrån överenskommelsen,
ingår lokalt avtal om samverkan. Det finns alltså ett tydligt samband mellan en ekumenisk
överenskommelse och lokal ekumenik där församlingar i Equmeniakyrkan och Svenska
kyrkan relaterar till varandra. För att vårda överenskommelsen kan det även finnas ett
samarbetsråd på nationell nivå.

Ekumenisk	
  identitet	
  
I det arv som Equmeniakyrkan bär från de tre samfund som bildat henne finns en tydlig
ekumenisk ambition med fokus på vittnesbördets trovärdighet och kallelsen att synliggöra
Guds rike i Sverige och i världen.79 En av utgångspunkterna för en ekumenisk modell där
församlingar i de båda kyrkorna samverkar är det faktum att en stor majoritet av Sveriges
befolkning inte firar gudstjänst och har ringa kunskaper om kristen tro och kristet liv.
Ekumenik är ett bärande element i Svenska kyrkans identitet. För att fördjupas i tro och verka
för att alla - enligt Kristi önskan - ska vara ett, relaterar Svenska kyrkan på olika sätt till andra
kyrkor i Sverige och kyrkor i övriga världen. Samtidigt som Svenska kyrkan är mån om att
vara trogen sin tro, bekännelse och lära är öppenheten för dialog och samarbete med kyrkor
som har andra traditioner viktiga för kyrkans vittnesbörd i världen. Svenska kyrkans
ekumeniska identitet gestaltas på alla nivåer inom kyrkan, internationellt såväl som nationellt.
I Svenska kyrkan regleras frågor om ekumenisk samverkan av kyrkoordningen:
Överenskommelser och avtal om särskild ekumenisk samverkan med andra
trossamfund träffas genom beslut av kyrkomötet.80

I Kyrkoordningens 59 kapitel klargörs även stiftens och församlingarnas mandat när det gäller
att på olika sätt träffa avtal med andra kyrkor och dessas stift och församlingar.
Av stadgarna för Equmeniakyrkan framgår att det är kyrkokonferensen som beslutar om
internationella och ekumeniska relationer.81

Samverkan,	
  inte	
  samgående	
  
Samtalsdelegationens uppgift har inte varit att diskutera förutsättningar för ett samgående
mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Strukturer och organisatoriska frågor har inte
stått i fokus i de gemensamma samtalen mellan kyrkorna. Däremot har både Equmeniakyrkan
och Svenska kyrkan under den tid då samtalsdelegationen arbetat ägnat tid åt egna
strukturfrågor kopplade till stora förändringar i den egna organisationen. För
79
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Equmeniakyrkans del har det gällt överföringsfrågor från de tre samfund som bildat henne
och formandet av en ny nationell och regional struktur. För Svenska kyrkans del har de
senaste årens arbete gällt förändringar i den lokala strukturen.

Tre	
  förutsättningar	
  för	
  samverkan	
  
En dynamisk modell för samverkan mellan två kyrkor innebär att de konkreta konsekvenserna
ser olika ut beroende på församlingars vilja och förmåga till samarbete. Det handlar således
om orter där förutsättningar finns för en samverkan.
En första förutsättning är att det finns en ömsesidig vilja till samarbete och samverkan.
Förtroendefulla relationer mellan anställda och/eller förtroendevalda är ofta en förutsättning
för lokal ekumenik. Lokal samverkan kan inte tvingas fram genom nationella
överenskommelser utan bygger på att församlingarna ser ett gemensamt värde i att samverka.
En andra förutsättning handlar om öppenhet för andras trostolkning utifrån en trygghet i den
egna traditionen. Alltför stark betoning på markerade teologiska positionsbestämningar och
skillnader kan ibland försvåra ekumeniskt arbete som behöver handla om att både ge och ta.
Samtidigt behövs en grundläggande bearbetning och en vilja till ömsesidig förståelse när det
gäller centrala teologiska frågor, till exempel dopet
En tredje förutsättning gäller förmågan att hantera de olikheter som finns mellan de båda
kyrkorna. Det visar sig också att en del äldre uppfattningar om den andra parten vid närmare
granskning inte längre håller utan är byggda på generaliserande bilder, fördomar och
okunskap om senare tiders förändringar.

Öppen	
  mot	
  andra	
  
Under senare år har ibland frågan ställts om flera ekumeniska processer kan synkroniseras
med varandra, eller om det är så att det som händer i ett sammanhang försvårar för ett annat.
Att relationen mellan två eller flera samfund fördjupas behöver inte betyda att förhållandet till
andra kyrkor försvagas eller leder till större splittring.
Grunden för framtida samverkan mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan var sedan
länge lagd genom samtal och överenskommelser med de tidigare samfunden. De många årens
samtal och dialoger har skapat relationer och förtroenden som bär också in i framtiden. Ingen
av de tidigare överenskommelserna mellan Svenska kyrkan och Metodistkyrkan i Sverige
respektive Svenska Missionskyrkan kan dock rakt av övertas av Equmeniakyrkan och
Svenska kyrkan. Som nationell kyrka är Equmeniakyrkan ett samfund där identitet och profil
nu kontinuerligt formas och gestaltas. Så är det i någon mening alltid för en kyrka oavsett
ekumeniska processer. Identitet är inget givet för all tid utan förändras ständigt på grund av
inre utveckling och yttre påverkan. Men skillnaden är att Equmeniakyrkan är en kyrka som
bara bestått i några få år, sedan den bildades 2011.
Nationellt och internationellt har både Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan andra
överenskommelser och förpliktelser som behöver uppmärksamhet och prioritet. Olika
ekumeniska processer kan dock inte ställas mot varandra. Svenska kyrkan har dock åtagit sig

35
att informera och konsultera sina andra ekumeniska parter när den själv avser att fatta beslut
av särskild karaktär.82
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Lokala	
  avtal	
  	
  
Överenskommelse	
  och	
  avtal	
  
Den grundläggande terminologin för den formaliserade relationen mellan Equmeniakyrkan
och Svenska kyrkan är att det på nationell nivå fattats beslut om en ekumenisk
överenskommelse vilket möjliggör lokala avtal om samverkan och samarbete.
Kyrkoordningen har bestämmelser för formerna för ingående av lokala samarbetsavtal.
Församlingar och stift kan träffa lokala respektive regionala samarbetsavtal om
särskild ekumenisk samverkan inom ramen för en nationell överenskommelse. När
en församling träffar ett sådant avtal ska det godkännas av domkapitlet.83 

På samma sätt har Equmeniakyrkan bestämmelser om att ett lokalt avtal ska godkännas av
styrelsen.84
Det dokument som antagits av Svenska kyrkans kyrkomöte och Equmeniakyrkans
kyrkokonferens är Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan
(sid 4). Övriga texter i detta dokument är förarbeten vilka får ses som vägledande vid
tolkningen av överenskommelsen.
Vid lokal ekumenisk samverkan träffas ett samarbetsavtal mellan de ingående församlingarna.
En ekumenisk samverkan ska inte vila på tillfälliga personkonstellationer eller enstaka
initiativ utan på övervägda beslut inom respektive församlings organ. Ett avtal markerar
långsiktighet och tydliggör ansvar och befogenheter. Även om avtalet ska syfta till långsiktig
samverkan behövs en tydligt definierad avtalsperiod för att uppmuntra till kontinuerlig
utvärdering.
I arbetet inför ett avtal har församlingarna diskuterat de teologiska skillnader som kan påverka
den praktiska samverkan. Detta gäller främst dopsyn. Församlingarna har gemensamt gjort en
överenskommelse om att praxis som kan tolkas som omdop inte förekommer.

Samarbetsråd	
  
En god förutsättning för lokal ekumenisk samverkan är att de församlingar som berörs av
avtalet har tillsatt ett samarbetsråd. I samarbetsrådet sitter kyrkoherden för Svenska kyrkans
församling och församlingsföreståndaren för Equmeniakyrkans församling eller den/de som
utsetts att vara deras representanter samt ytterligare ledamöter i enlighet med avtalet.
Samarbetsrådet möts regelbundet för att stödja, följa och utvärdera arbetet.
Församlingar som ingått lokalt avtal rekommenderas att regelbundet kalla till gemensamma
överläggningar mellan kyrkoråd och församlingsstyrelse.
Stiften i Svenska kyrkan och regionerna i Equmeniakyrkan erbjuds utbildning gällande den
ekumeniska överenskommelsen med syfte att dessa ska kunna vägleda församlingar som
83
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Stadgar för Equmeniakyrkan 2011 § 10.
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önskar ingå avtal om lokal samverkan.
Kyrkorna på nationell nivå kan också tillsätta ett nationellt samarbetsråd med uppgift att
hjälpa till med tolkning av avtalet, vidareutveckla kyrkornas relationer bilateralt samt att
stödja, följa och utvärdera lokalt ekumeniskt arbete.

Avtalets	
  innehåll	
  
Ett huvudsyfte med att teckna ett lokalt ekumeniskt avtal är att tydliggöra på vilka områden
församlingarna ska samarbeta. Det kan till exempel gälla följande:
•

Gemensamma gudstjänster

•

Diakonal samverkan

•

Samverkan gällande barn- och ungdomsverksamhet

•

Samverkan gällande opinionsarbete och påverkan

•

Samverkan i tjänst

•

Kyrkliga handlingar 85

Några av dessa rubriker kommenteras nedan.

Gudstjänster	
  
Ett avtal som innehåller bestämmelser om gemensamma gudstjänster och som har godkänts
av domkapitlet uppfyller därmed de krav på beslut i denna del som ställs i Kyrkoordningen.86
Utöver detta kan till exempel ekumeniskt nattvardsfirande äga rum även med andra samfund
med vilket någon särskild ekumenisk överenskommelse inte finns. Även om detta finns
bestämmelser i Kyrkoordningen.87
Med utgångspunkt i den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan söker församlingarna former för samverkan i regelbunden
gudstjänstgemenskap. För Svenska kyrkans del gäller dock att den ordning som används inte
får strida mot Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära vilket kan bli aktuellt särskilt vid
gemensamt nattvarsfirande. Om gudstjänsten är huvudgudstjänst inhämtas tillstånd av
domkapitlet. Dop eller konfirmation firas inte inom ramen för sådan gudstjänst. Om
ytterligare ett samfund deltar som en part i en ekumenisk gudstjänst, som inte Svenska kyrkan
har ingått en ekumenisk överenskommelse med, leds gudstjänsten av den präst/pastor som är
värd och de gästande pastorerna är ministranter eller medhjälpare i gudstjänsten. Gudstjänst
med nattvard leds alltid i dessa gudstjänster av vigd präst eller ordinerad pastor.88

Samverkan	
  i	
  tjänst	
  och	
  kyrkliga	
  handlingar	
  	
  
Syftet med den föreliggande ekumeniska överenskommelsen är främst att möjliggöra
85

Med kyrkliga handlingar avses här dop, konfirmation, vigsel och begravning. I Svenska kyrkan är detta den
gängse benämningen medan Equmeniakyrkan vanligtvis använder ordet gudstjänst.
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Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 17 kap, 7 §, 17 §.
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Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 20 kap, 6–8 §§.
88
För bestämmelserna se Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 kap 17 och kap 20.
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samarbete mellan församlingar på lokal nivå. Ett sådant samarbete kan även innebära en
närmare samverkan i tjänst, eventuellt i en samarbetskyrka, så att präster och pastorer
tjänstgör för varandra, något som förutsätter en individuell prövning för denna ömsesidighet i
tjänst i det lokala sammanhanget. En sådan avser lämplighet, behörighet och
vigning/ordination och görs av domkapitlet i respektive stift och Equmeniakyrkans
kyrkostyrelse. För ett enstaka tillfälle behövs ingen behörighetsförklaring inom Svenska
kyrkan, om det inte är fråga om en kyrklig handling.89
Samverkan i tjänst handlar inte om behörighet att erhålla ordinarie tillsvidareanställning i den
andra kyrkan. Sådana frågor prövar respektive kyrka i särskild ordning.90
Endast den som har behörighetsförklarats får utföra kyrkliga handlingar i den andra kyrkans
ordning. För Svenska kyrkans del gäller att pastor i Equmeniakyrkan som ska utföra kyrkliga
handlingar (vigsel och begravning) i Svenska kyrkans ordning, ska vara behörighetsförklarad
av domkapitlet i det stift där pastorn verkar. För Equmeniakyrkans del gäller att präst som ska
utföra kyrkliga handlingar (vigsel och begravning) i Equmeniakyrkans ordningar ska vara
behörighetsförklarad av Equmeniakyrkans församlings- och medarbetarråd.91 För att vara
behörig vigselförrättare inom det andra samfundet krävs även att präst eller pastor har
Kammarkollegiets förordnande att förrätta vigslar inom samfundet ifråga.
När det gäller dopet angav den ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och
Svenska Missionskyrkan några viktiga påpekanden.
Medan dopet för Svenska kyrkans del är medlemsgrundande innebär barndopet för
Svenska Missionskyrkan oftast inte att barnet blir medlem. En huvudprincip bör
därför vara att dopet förrättas i det sammanhang och av den präst/pastor i vilket
samfund dopkandidaten hör hemma så att kyrkohandbok, kyrkorum och
kyrkotillhörighet hållas samman.92

Denna princip bör tillämpas även mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan. Det ska även
noteras att präst i Svenska kyrkan inte får utföra barnvälsignelse i Equmeniakyrkan.93
Frågan om gemensam konfirmationsundervisning bör övervägas noga och efter samråd med
biskop/regional kyrkoledare. Det har sin grund i att kyrkorna har olika uppfattningar om dess
innebörd. Svenska kyrkan ser den som en dopbekräftelse medan Equmeniakyrkan ser den
som en välsignelsehandling som kan tas emot även av den som inte är döpt. Om gemensam
konfirmationsundervisning ordnas bör på grund av dessa skillnader
konfirmationsgudstjänsten ske inom respektive samfund.
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Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 31 kap, 4 §, 32 kap, 4 §.
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art. 38.
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Upplåtelse	
  av	
  kyrka	
  
En fråga som återkommer i relationen mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan gäller
upplåtelse av kyrkorum. Det kan gälla oavsett om det finns avtal om samverkan eller inte.
Beslut om upplåtelse av kyrka fattas i de båda kyrkorna av den lokala församlingens
styrelse.94 Det normala är att kyrkliga handlingar äger rum i den egna församlingens kyrka
men pastorala hänsyn och det ekumeniska perspektivet bör vägas in vid önskemål om
upplåtelse. Det går aldrig att kräva upplåtelse av en kyrka.
I Equmeniakyrkan gäller att församlingarna normalt inte tar ut hyra då gudstjänstrummet
upplåts för gudstjänster eller kyrkliga handlingar oavsett om det gäller medlemmar eller inte. I
Svenska kyrkan kan eventuell ersättning utgöras av de merkostnader som uppstår för personal,
uppvärmning mm. I de fall då en av kontrahenterna tillhör Svenska kyrkan, till exempel vid
en vigsel, bör ersättning inte tas ut även om akten sker i Equmeniakyrkans ordning.95
Upplåtelse av kyrka för vigsel och begravning möter således inga principiella hinder, men kan
dock hindras av praktiska svårigheter.
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Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2014 41 kap. Frågor om upplåtelse är inte formellt reglerat inom
Equmeniakyrkan men besluten fattas lokalt av församlingens styrelse eller på delegation av
församlingsföreståndare/pastor. Se även Det heliga rummet: om upplåtelse av kyrka 2001.
95
Det heliga rummet: om upplåtelse av kyrka 2001 s. 20 f.
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Bilaga	
  1.	
  Lokalt	
  avtal	
  
Samtalsdelegationen har utarbetat ett exempel på ett lokalt avtal. Exemplet är bara en ram och
kan fyllas på ytterligare om de konkreta frågor och uppgifter som församlingarna vill
samarbeta om.
För det fall en samarbetskyrka blir aktuell återfinns till sist hänvisningar om sådant
samarbete.
Ett avtal kan utformas på följande sätt.
Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan är kallade att delta i Guds mission i världen och
söka förverkliga Kyrkans synliga enhet. Vi är kallade att stärka vår samhörighet och att
samverka i vittnesbörd och tjänst, även om det finns skillnader i kyrko-/församlingssyn
och förståelsen av vigningen/ordinationen och sakramenten.

Vi bejakar
•

varandra som delar av Kristi kyrka i världen, vi bekänner den apostoliska tron
och vi lever i den reformatoriska traditionen;

•

vårt ömsesidiga nationella och internationella ekumeniska engagemang;

• att Kristus är närvarande och verkar i sakramenten i våra kyrkor;
• vår gemensamma vilja att delta i hela Guds folks uppdrag där allas ansvar är
grundläggande;
• varandras vigningar respektive ordinationer för tjänst i respektive kyrka som gåvor
från Gud med Andens kallelse och Kristi uppdrag;
• att den personliga och kollegiala tillsynen utövas i respektive kyrka för att tjäna
kyrkans enhet.

Vi vill
• fortsätta att utveckla och fördjupa gemenskapen mellan våra kyrkor i tro, gudstjänst
och liv;
• stärka våra kyrkors ekumeniska relationer med andra i strävan mot vidare enhet;
• verka för gemensamt ansvarstagande i samhälle och värld;

Vi uppmanar församlingarna att
• se medlemmar i våra kyrkor som delar av Kristi kropp och välkomna dem att delta
i våra församlingars liv;
• som tecken på gemenskapen inbjuda varandra vid församlingens mottagande av
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kyrkoherde respektive installation av församlingsföreståndare;
• där lokala behov påkallar, upplåta våra kyrkor åt varandra;
• verka för ökad samhörighet och samverkan med andra kristna församlingar på
orten;
• där lokala pastorala och teologiska förutsättningar finns ingå lokala samarbetsavtal.

Utifrån denna ekumeniska överenskommelse mellan Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan bekräftar vi vår vilja
•
•
•

att utveckla och fördjupa gemenskapen mellan våra församlingar till
gemensamt ansvarstagande på den ort där vi verkar
att stärka våra församlingars ekumeniska relationer med andra i strävan
mot vidare enhet
(här kan olika samarbetsområden anges)

I och med tecknandet av detta lokala avtal har församlingarna gemensamt
kommit överens om att sådan praxis som kan tolkas som omdop inte
förekommer.

För att stödja, följa och utvärdera arbetet tillsätter församlingarna ett lokalt
samarbetsråd som består av kyrkoherde och församlingsföreståndare (eller deras
representanter) samt ytterligare två representanter för vardera församlingen.
En första avtalstid är 20xx xx xx till 20xx xx xx. Före avtalstidens slut ska
avtalet utvärderas.

För x församling Svenska kyrkan

För x församling Equmeniakyrkan

Godkänt av

Domkapitlet i x stift

Kyrkostyrelsen i Equmeniakyrkan

Samarbetskyrka	
  
Lokal ekumenisk samverkan kan leda till att församlingar i Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan beslutar använda gemensam kyrka för sitt arbete. En samarbetskyrka
förutsätter att en ideell förening bildas med stadgar och ordningar som bland annat beskriver
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ansvar för personal, fastigheter, finansiering och den verksamhet som bedrivs i
samarbetskyrkan.
Exempel på grunddokument och avtal gällande samarbetskyrka kan rekvireras från
Sekretariatet för teologi och ekumenik, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala eller
Equmeniakyrkan, Box 140 38, 167 14 Bromma.
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Bilaga	
  2.	
  Inventering	
  av	
  lokalekumenisk	
  samverkan	
  
Sammanfattning	
  av	
  inventering	
  av	
  lokalekumenisk	
  samverkan	
  
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan genomför för närvarande samtal om formen för
framtida relationer mellan de två samfunden. I direktiven för dessa samtal står det att man
bl.a. ska ”analysera förutsättningar för och erfarenheter av nuvarande lokalekumenisk
samverkan” (Ks protokoll 2011:8 § 162). Under hösten 2014 genomfördes därför en
inventering av lokalekumenisk samverkan i de församlingar i Svenska kyrkan och i de
tidigare bildarsamfunden som utvecklat sådan samverkan. Utvärderingen skedde i form av en
enkät som skickades till 71 församlingar inom Svenska kyrkan där 43 svarade (61 %) och till
57 församlingar i de tidigare bildarsamfunden där 45 svarade (71 %). Detta ger en total
svarsprocent på 67 %. I denna sammanfattning kommer samtliga inkomna svar redovisas
gemensamt.
En av frågorna i inventeringen handlade om inom vilka områden samverkan sker. Nästan
samtliga svarande anger att det sker samverkan kring gudstjänsten och är ett alternativ som 85
av de svarande valde vilket motsvarar 98 %. Därefter anger 40 församlingar (46 %) att
samverkan sker kring diakoni. 33 församlingar (38 %) anger att samverkan sker kring barnoch ungdomsarbetet och 32 (37 %) anger att detta finns kring musikverksamheten. Inte lika
vanligt är det med samverkan kring konfirmandarbetet där endast 14 församlingar svarat att
sådant existerar vilket motsvarar 16 % av de svarande. Dessa fick sedan en följdfråga som
efterfrågade inom vilka områden av konfirmandarbetet som samverkan fanns. 13 av 14
svarade att de skickade en gemensam inbjudan vilket också var det vanligaste området. 8
svarade att de hade gemensam undervisning och 5 att de hade en gemensam
konfirmationsgudstjänst. Dessa två svarsalternativ hänger samman på sätt att de som svarat att
de har gemensam gudstjänst och har gemensam läsning.
Det fanns även möjlighet att uppge områden för samverkan som inte de fasta alternativen
fångade in genom svar i text. Bland dessa finns inget tydligt mönster mer än att det handlar
om olika gemensamma evenemang.
En annan fråga i enkäten utvärderade samverkan på så sätt att de svarande fick ange hur nöjda
de var med den på en femgradig skala från Mycket bra till Mycket dåligt. Av alla församlingar
som samverkade kring gudstjänsten svarade 87 % att de upplevde samverkan Mycket bra eller
Ganska bra. Gällande diakonin svarade 90 % samma sak och barn- och ungdomsverksamheten 94 % samt musikverksamheten där 93 % var mycket eller ganska nöjda med
samverkan inom området. Något lägre hamnar samverkan inom konfirmationsarbetet även om
det rör sig om generellt höga tal där 72 % anger sig vara mycket eller ganska nöjda med
samverkan. Det rör sig dock om 14 svarande totalt sett vilket gör att det är 4 församlingar som
inte valt detta alternativ.
Kring dessa samverkansområden ställdes ytterligare ett antal frågor kring omfattningen av
samverkan, hur kontinuerligt denna sker, hur ofta under året och hur många anställda som är
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berörda i arbetet. Det visar sig bland annat att konfirmandverksamheten och barn- och
ungdomsverksamheten samt diakoni sker oftare än gudstjänster och musikverksamhet.
68 av 87 svarande angav att de hade ett formellt samverkansavtal (78 %). På en följdfråga
angav endast 2 av dessa 68 att de inte funnits något samarbete före avtalet medan 12 inte
visste och 54 angav att det funnits samverkan före avtalet.
Tillsammans skapar dessa resultat bilden av att de som väl samverkar också är mycket nöjda
med detta samarbete. Vanligast är detta kring gudstjänsterna som sker några gånger per år och
mer ovanligt är samverkan inom konfirmationsarbetet som däremot innebär ett tidsmässigt
tätare samarbete.
Peter Brandberg
Analysenheten
Kyrkokansliet, Svenska kyrkan
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Förkortningar	
  
Förkortning
BWA
EBF
EMC
IFFEC
IFI
KEK
KV
LVF
SKR
UMC
WCRC
WMC

Namn
Baptist World Alliance
European Baptist Federation
European Methodist Council
International Fellowship of Free Evangelical Churches
Iglesia Filipina Independiente
Konferensen av europeiska kyrkor
Kyrkornas världsråd
Lutherska världsförbundet
Sveriges kristna råd
The United Methodist Church
World Communion of Reformed Churches
World Methodist Council
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