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Vi ger inspiration och stöd för församlingar
i medvetna utvecklingsprocesser
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Vi utmanar och hjälper församlingar att
skapa språk, mötesplatser och former för
överlåtelse till Jesus Kristus där tro föds,
delas och fördjupas
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Vi tar övergripande ansvar för församlingsplantering, särskilt i storstadsregioner, och
hälsar regelbundet nya församlingar välkomna som växt fram ur Guds mission
Vi rustar församlingar och individer till
tjänst för människor (praktisk diakoni) och
skapelsen (klimaträttvisa)
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Vi är en profetisk röst i samhället och bidrar
aktivt till opinionsbildning med fokus på
migration, mångfald och barn och kvinnors
rättigheter (profetisk diakoni)
Vi verkar för att vara en kyrka för hela livet
som utgör en mångfald av människor
Vi för förpliktande samtal om fördjupad
enhet och ömsesidighet med andra kristna
samfund och samarbetskyrkor
Vi säkerställer att strukturen och ekonomin i
Equmeniakyrkan är funktionell och hållbar
* Verksamhetsplan för 2015–16

TOMAS BJÖERSDORFF, KYRKOSTYRELSENS ORDFÖRANDE

UTAN PASSION INGEN VISION
SÄKERT HAR DU LIKSOM JAG, känt att livet är större än våra för-

väntningar. Så är det också med Equmeniakyrkan. ”If you don´t
have passion, forget about the vision”. Ett bra citat för en ny
kyrka. Alltså; glöm dina visioner om du inte känner passion att
genomföra dem. Och samtidigt; utan passion får du heller inte
några visioner! Denna insikt gör byggandet av vårt samfund till
en spännande resa.
Samtidigt som verksamhetsåret 2015 varit ett år som globalt
och lokalt påmint oss om människans svaghet, egoism och destruktiva drag har vi också fått se kraften i mångas handlingar i
kärlek till vår nästa. Ett kraftfält som är byggt på tron om att vi
alla är älskade av Gud, oavsett var vi råkar bo eller vilka vi är.
I DENNA VERKLIGHET FINNS EQUMENIAKYRKAN för att leva visionen

om ”en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”.
Det har inte saknats utmaningar, inte under året eller för
kommande år! Vi är en kyrka som aldrig blir färdig.
JAG VILL TRO ATT DET VI BESLUTAT och gör nationellt och i lokala

församlingar bygger på insikten att mångfalden är vår styrka
och att det som håller oss samman är större än våra olikheter.

LASSE SVENSSON, KYRKOLEDARE

VI RÖR OSS FRAMÅT
JAG LÄNGTAR NÄSTAN ALLTID FRAMÅT. Mot att tillsammans få dela

med oss av hopp och tro till en värld som så desperat behöver
det. Men när man blickar bakåt och summerar ett år ger det
också hopp. Det är mycket gott och positivt som skett.
2015 var året då vi tydligt flyttade fokus. Från vår egen
organisation och interna processer till att fokusera på att leva
kyrka och evangelium. Vi upplevde på håll och ibland nära oss
hur människor tvingats på flykt i hundratusental. Församlingar
och enskilda personer engagerade sig och visade gästfrihet
och visade kärlek till vår nästa i en alltmer främlingsfientlig
omgivning.
VI HAR OCKSÅ FORTSATT BYGGA identitet och gemenskap. Jag

tänker särskilt på Kyrkokonferensen, Vinterkonferensen och
vårt arbete i regionerna för att stötta församlingar i medvetna utvecklingsprocesser. Personligen har jag haft förmånen
att predika i 21 församlingar och lyssna in både drömmar
och farhågor. Ett stort arbete ligger framför som rör frimodig
evangelisation, samhällsengagerad diakoni genom den för
sonande gemenskap som församlingen behöver utgöra.
Internationellt fortsätter vi att odla våra kontakter och arbetar för att både skicka och ta emot fler missionärer. Vi behöver
varandra och världen är vår tillsammans och i Guds kyrka hör
vi alla samman.

SOFIA CAMNERIN, BITRÄDANDE KYRKOLEDARE

GUDSTJÄNSTPULSEN
DET GÅR EN PULS GENOM VARJE GUDSTJÄNST, vi känner

igen oss i sångerna, i predikan, när vi ber och när vi
delar nattvardens gåvor.
En kyrkohandbok är ett sätt att ta temperaturen på
kyrkans liv, men den kan också hjälpa församlingarnas
gudstjänstutveckling vidare. Under året har ett förslag
till kyrkohandbok besvarats av både församlingar och
medarbetare. Här har det blivit tydligt hur levande och
rikt gudstjänsten firas i våra församlingar. Den kan vara
ett stöd när gudstjänsten behöver fördjupas, men också
en hjälp när förberedelserna inte riktigt räcker till och
frågorna är många.
En kyrkohandbok är aldrig färdig. Därför vill vi också
skapa en gudstjänstplattform på webben med exempel, tips och råd. Så fortsätter samtalet om
gudstjänsten i våra liv, samtidigt som vi
firar gudstjänst och får fördjupade
erfarenheter.
Kyrkohandboken mottas för
användning 2016, men den
fastställs tidigast 2018. På så
vis kan handboken vara ett
stöd i det gudstjänstliv som
ständigt pågår.

TRE GLIMTAR
I EQUMENIAKYRKAN BRUKAR VI SÄGA att det är

viktigt att leva med Bibeln i ena handen och
dagstidningen i den andra. Ett sätt att uttrycka
två saker samtidigt. Att vår tro hör samman och
är oupplösligt knuten till de utmaningar vi möter i vår tid, i vårt land, i våra sammanhang. Att
de eviga värdena i evangeliet faktiskt bär rakt
in i våra liv. Och vi tror att de utmaningar som
vi som kyrka, samhälle och enskilda människor
ställs inför i form av människor på flykt, tiggare
utanför vår dörr, globala klimathot och terror
dåd; ställer vår tro och vårt engagemang på prov.
Vi vill dra vårt strå till stacken!

Många av våra församlingar har antagit utmaningen och öppnat både sina dörrar och hjärtan.
I tre korta reportage ger vi exempel på hur det
kan se ut när människor i vår kyrka går från ord
till handling.
Reportagen visar samtidigt på tre prioriterade
verksamhetsområden för vår kyrka; arbetet med
flyktingar och nya svenskar, det internationella
arbetet samt satsningar på att utveckla församlingar och att få dem att växa.

GULLVI STARTADE SPRÅKKAFÉ
OCH FICK NYA VÄNNER
SVART VINTERKVÄLL VID VÄNERNS STRAND. Det

nedslitna sjukhuset Resta gård i Vänersborg är
idag Sveriges största asylboende med sina 1300
invånare. Persiennerna är neddragna i många
fönster, en man står och röker utanför en port,
huttrande människor i ett främmande land.
Men Gullvi Flensner slår upp dörren till kvällens språkkafé, och tillsammans med andra
frivilliga ser hon till att kaffe, frukt och kakor
dukas fram. Snart känns det varmare i samlingslokalen och när fler än hundra asylsökande slår
sig ner för att träna svenska stiger också sorlet.
– Vi vill att de ska känna sig välkomna. När
det blir kallt i samhället vill vi vara en motkraft.
Detta är kärleksbudskapet i dess yttersta betydelse, säger eldsjälen Gullvi.
ASYLBOENDEN ÄR EN PLATS FÖR VÄNTAN. De som

varit här länge har något uppgivet över sig, en
stor trötthet i blicken. Men Khalil Braika, som
är sjuksköterska på flykt från Gazaremsan, lyser
upp när han möter Gullvi.
– Jag har inga släktingar alls i Sverige, det är
ensamt här. Men varje söndag så får jag möta

dessa jättesnälla människor som blivit mina vänner. De tar sig tid för att möta oss, säger han.
Det var Gullvi som tog initiativ till satsningen
på språkkaféet för två år sedan. Hon är med i
Missionskyrkan i Vänersborg, där engagemanget
för flyktingar är stort. Hennes man Bo-Gunnar är
också på plats och pratar med syriska läkare som
han hjälper till praktikplats.
– Livet har blivit rikare genom våra möten här.
De har blivit våra vänner, som vi firar jul med,
säger han.
OCH ARBETET HAR SKAPAT NÄTVERK, det är inte

alls bara människor från församlingen som är
engagerade längre, vänner och kollegor till Gullvi är också engagerade. Och genom kontakterna
på Restad gård kommer det nya människor till
kyrkan, precis som på många andra håll i Sverige där Equmeniakyrkans församlingar öppnar
upp för flyktingar.
– Vi har insett hur det är att förlora allt. Och
vi har blivit mer medvetna om att detta är våra
medmänniskor och att vi måste göra vad vi kan
för att hjälpa, säger Gullvi.

”VI HAR INSETT HUR DET ÄR ATT FÖRLORA
ALLT. OCH VI HAR BLIVIT MER MEDVETNA
OM ATT DETTA ÄR VÅRA MEDMÄNNISKOR
OCH ATT VI MÅSTE GÖRA VAD VI KAN FÖR
ATT HJÄLPA.”

VAD FÅR DET KOSTA
ATT VARA KRISTEN?
EQUMENIAKYRKAN SAMARBETAR med kyrkor i

nästan 30 länder. I en del av dessa har man samma frihet att utöva sin tro som i Sverige men i
alltför många länder är kristna mer eller mindre
diskriminerade eller rentav förföljda för sin tro.
Svårigheterna kan ta sig olika uttryck. Allt ifrån
problem med släkt och vänner och trakasserier
från myndigheter till att man misshandlas eller
fängslas av polisen.
DET HÄNDER ATT MÄNNISKOR gör sig lustiga över

vår kristna tro. Men vad är det mot den försiktighet som krävs av vänner i Kina eller Pakistan?
Eller min kollega som leder en liten församling
i Kaukasus. Han har både blivit beskjuten i sitt
eget hem och suttit i fängelse på grund av sin
kristna tro och de lokala myndigheterna har
på olika sätt försökt hindra människor från att
besöka gudstjänsterna. Några medarbetare som

vi stöder där måste arbeta mycket försiktigt,
till exempel genom att aldrig mötas på samma
veckodag och tid som förra gången.
I OMRÅDEN SOM KONTROLLERAS av IS i Syrien och

Irak är det många som lider, muslimer likväl
som kristna, men kristna är särskilt utsatta.
Många säger att områden snart är tömda på
kristna. Även här finns vi med och ger stöd både
till dem som har flytt och till dem som finns
kvar.
VÅRA TROSSYSKON SOM LEVER I OFRIHET ber om

våra förböner. Annat stöd är också viktigt, men
de poängterar hela tiden vikten av bön. Vi är en
del av samma kyrka, samma Kristi kropp och
därför blir vi berörda och vill göra vad vi kan för
att stödja dem.

RASTPLATS FÖR OVANA
TILL TORNRUMMET NÄRMAST HIMLEN leder en

smal trappa. I Överås alla vindlingar och vrår
kan det vara svårt att finna den rätta vägen dit,
men Britta Hermansson och Liselotte J Andersson hittar.
Inte långt ifrån det gamla palatset skär den
sexfiliga motorvägen genom Göteborg, och det
glimrande och pulserande Liseberg ligger alldeles intill, men här inne är det tyst och stilla.
Överås ska också få vara en plats där sönderstressade människor kan finna vila.
– Alla behöver vi en rastplats. Vi vill vända
oss till dem som går i kyrkan, men också de
icke-kyrkvana ska kunna få känna sig hemma
här, säger Liselotte.
FRAM TILLS NYLIGEN VAR ÖVERÅS Metodistkyr-

kans utbildningscentrum, och med sin 150-åriga
historia är detta en plats med traditioner. Men
nu ska huset rymma förnyelse. Satsningen kallas
”Rastplats Överås”, och hit bjuds människor in
till andakter, andlig vägledning, själavård och
öppna samtalskvällar.

– Det ska inte bli en församling. Men det är en
bro från församlingslivet ut i samhället, en bro
som går åt båda hållen, säger Britta.
ARBETET BÖRJADE I HÖSTAS och man har redan

bjudit in tre gånger till ”Brittas vardagsrum”,
en kväll då Britta intervjuar kändisar som Anna
Mannheimer om livet. Att dessa träffar hålls i
Överås och inte i en kyrka har vissa fördelar.
– Det är lägre trösklar. En del har svårt att
tänka sig att gå till en kyrka, men Överås är mer
neutralt, säger Liselotte.
Andlig vägledning kanske låter som något som
bara kan locka de som vandrat länge med Gud,
men Britta och Liselotte tror att det kan vara en
väg in i tron även för sökare.
– Andlig vägledning handlar mycket om att
hitta verktygen till mitt liv, att upptäcka att någon viskar i mitt inre.
Mycket händer i Equmeniakyrkan idag. Överås
visar på en väg framåt.

PER WESTBLOM, NATIONELL SAMORDNARE

TRE NATIONELLA
STOPPA IN TOLV PERSONER I EN BUSS, låt dem besöka några plat-

ser och beordra dem att inte komma hem förrän de är överens.
Det är kanske inte en helt perfekt bild för den s k Pionjärresan
2015, men faktum är att det hände något betydelsefullt med oss
när vi reste tillsammans och fick föra viktiga samtal om vad det
innebär att plantera evangeliet i vår tid, så att nya församlingar
bildas.
NÄR FLYKTINGSTRÖMMEN TILL SVERIGE 2015 blev den största i his-

torien var Equmeniakyrkan knappast oförberedd. Inga Johansson har tillsammans med Hans Johansson arbetat oförtrutet med
att både relatera till Migrationsverket och aktivt stödja de många
församlingar som ställt människor och byggnader till förfogande för att kunna ge värme i dubbel bemärkelse åt de människor
som flytt från krigets fasor.
FÅ SAKER VÄCKER SÅ STARKA KÄNSLOR som sången och musiken,

inte minst efter en kyrkokonferens. I höstas möttes flera grupper för att samtala om musik och andra kreativa uttryck. Det var
en viktig startpunkt för ett samtal som sträckte sig bortom ytliga
tyckanden och ledde till samtal med och inte bara om varandra.

GERARD WILLEMSEN, INTERNATIONELL SAMORDNARE

TRE INTERNATIONELLA
MAYANGNAINDIANERNAS JORDBRUK i Nicaragua har blivit mer

effektivt, varierat och ekologiskt med Equmeniakyrkans stöd.
Projektet har varit mycket lyckat, men under året som gått
har det stött på stora utmaningar. Den främsta är de utomstående som illegalt bosätter sig i indianernas territorium, en av
världens gröna lungor. Enligt lag får inga andra ta eller köpa
mark där - men nu blir mayangnaindianerna alltmer trängda.
I NORRA THAILAND BOR PWOKARENERNA. Många har kämpat

länge för att Bibeln ska bli översatt till deras språk. Efter
många års arbete är nu översättningen till nord-pwokaren
klar och skall tryckas. Vår bön är att denna översättning, den
första boken på detta språk, ska bli lika viktig som Gustav
Vasas bibel blev för oss i Sverige.
PÅ EN RAD PLATSER I RYSSLAND har barn och ungdomar sam-

lats till fotbollsläger i samarbete med Equmeniakyrkan, där
de har lärt sig spela fotboll men även mött den kristna tron.
Många berättar om roliga fotbollsdagar, viktiga samtal och gemenskap. På en plats har ryska församlingar själva nu fortsatt
med lägerverksamheten,

NOOMI TÖNNÄNG, FÖRSAMLINGSUTVECKLARE

I HUVUDET PÅ EN
FÖRSAMLINGSUTVECKLARE
DET ÄR SÖNDAG. Sitter på pendeltåget på väg

till en liten församling. Idag börjar arbetet med
församlingsutveckling där. Redan utanför hörs
härlig afrikansk musik. Inne är det full fart.
Jag predikar om Jesusorden ”Ett nytt bud ger jag
er: att ni skall älska varandra.” Så börjar vår resa
tillsammans. För att den ska ha någon mening
behöver vi börja med oss själva och hur vi är
som gemenskap. Det är aldrig lätt. Vi är ju bara
människor.
Församlingsutveckling tar tid. Vi brottas med
frågorna: Hur ser min andliga längtan ut? Vad

betyder tron för mig? Vad vill Gud med den här
församlingen? Vad kan jag bidra med?
Det finns inga mirakelmediciner, det vet jag.
Men redskap för bra samtalsklimat, att våga bryta invanda mönster, komma vidare där man kört
fast, våga tala om svåra saker, prioritera, väcka
lusten till liv och ta nästa steg.
Det är inget lätt jobb. Men när vi skapar
gemenskaper där hela livet ryms då är mitt jobb
det finaste en människa kan ha.

”FÖRSAMLINGSUTVECKLING TAR
TID ... DET FINNS INGA MIRAKEL
MEDICINER, DET VET JAG.”

!

VI ÄR SVERIGES NYASTE KYRKO
SAMFUND. VÅRT NAMN ÄR NYTT
MEN VI HAR DJUPA RÖTTER I DEN
KRISTNA KYRKANS HISTORIA OCH
DEN SVENSKA FOLKVÄCKELSEN.
EQUMENIAKYRKAN HAR

65 000
MEDLEMMAR

80

27

125 000

PERSONER ÄR MED
I NÅGON AV VÅRA VERKSAMHETER
EQUMENIAKYRKAN VILL VARA EN
KYRKA SOM SÄGER IFRÅN OCH HAR
DÄRFÖR ETT STARKT ENGAGEMANG
I AKTUELLA SAMHÄLLSFRÅGOR. VI
VILL LEVA MED BIBELN I ENA HANDEN
OCH DAGSTIDNINGEN I DEN ANDRA.

PASTORER/DIAKONER FINNS I TJÄNSTER
MED SÄRSKILD INRIKTNING MOT SAM
HÄLLET – I FÄNGELSER OCH HÄKTEN,
PÅ SJUKHUS, UNIVERSITET, HÖGSKOLOR,
ARBETSLIV OCH INOM POLISEN.

VI SAMARBETAR MED KYRKOR I 27 LÄNDER – OCH HAR
MISSIONÄRER I 4 OLIKA VÄRLDSDELAR. VI TAR OCKSÅ EMOT
MISSIONÄRER FRÅN ANDRA LÄNDER.

RUNT 150 AV VÅRA FÖRSAMLING
AR ÄR ENGAGERADE I FLYKTING
ARBETE OCH FÖR MÅNGFALD
OCH INTEGRATION AV NYA
SVENSKAR.

181

AV EQUMENIAKYRKANS
517 PASTORER I TJÄNST
ÄR KVINNOR.

20 000

PERSONER ÄR VARJE VECKA AKTIVA
I EQUMENIAKYRKANS MUSIKLIV.
2 000 AV DEM ÄR BARN OCH
FÖRÄLDRAR SOM DELTAR I
BABYSÅNG VARJE VECKA.
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FÖRSAMLINGSUTVECKLA
RE ARBETAR NATIONELLT,
REGIONALT OCH LOKALT
MED FÖRSAMLINGARS
UTVECKLING OCH VÄXT.

VÅR BARN-OCH UNGDOMS
ORGANISATION ÄR EN AV
SVERIGES STÖRSTA.

6

VI ÄR HUVUDMAN
FÖR SEX SKOLOR.
FEM FOLKHÖG
SKOLOR OCH TEOLO
GISKA HÖGSKOLAN
STOCKHOLM.

equmeniakyrkan.se
Följ oss även på Facebook och Instagram

