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Välkommen!
Välkommen in i verksamhetsberättelsen för 
2015 och 2016, och den period som verksam-
hetsplanen omfattat. 

Församlingsutveckling, arbetet med nya 
svenskar och stöd till teologisk utbildning i våra 
samarbetskyrkor är områden som varit extra 
viktiga under perioden. Med grafik och siffror 
jämför vi hur långt vi nått i relation till de mål vi 
satt upp. 

Uppföljning och beskrivning av verksamheten 
som bedrivits följer med intervjuer, kortrepor-
tage från församlingar och samarbetskyrkor 
där Equmeniakyrkan medverkat. Allt utifrån 
verksamhetsplanens mål.  Med analys och  
reflektion djupdyker vi på några områden.  
Till sist också något om ekonomin.
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Nu sätter  
vi upp fler  
tydliga mål.

Tid för reflektion

H ur summerar man allt det arbe-
te som Equmeniakyrkan utfört 
under en verksamhetsperiod? 
Det är inte lätt. Ändå är det 

med glädje och tacksamhet jag konsta-
terar att den verksamhetsplan vi fattade 
beslut om för några år sedan har burit 
frukt för den del av Guds kyrka vi kallar 
Equmeniakyrkan. 

Att summera ger också tid för reflek-
tion, att stanna upp och tacka Gud för allt 
som blivit till liv och välsignelse. I denna 
verksamhetsberättelse delar vi glimtar av 
det vi tillsammans beslutat och genom-
fört. Det är just glimtar, bitar av en hel-
het. Helheten är vi alla med och skapar. 
 
Vi har under några år från kyrkoledning-
ens sida försökt sammanfatta kyrkans 
gemensamma uppdrag med orden; att 
sättas i rörelse och sätta i rörelse, så att 
församlingar än mer kan frigöras i frimo-
dig evangelisation, samhällsengagerad 
diakoni och försonande gemenskap. 

Som kyrka är vi kallade att gestalta Guds 
mission. Vi är redskap Gud vill använda. 
Missionen är alltid större än vad en verk-
samhetsberättelse kan rymma. Ändå finns 
sådant vi kan dela med varandra.

Samtidigt som vi är stolta och tacksamma 
över allt som gjorts blickar vi framåt och 
ser att mycket återstår. Vi befinner oss nu 
i början av en ny verksamhetsplan som 
fortsätter och utvecklar det vi åstadkom-
mit under den senaste perioden. Nu sätter 
vi upp fler tydliga mål som vi kommer 
kunna följa framöver. 
 
Inför arbetet som ligger framför oss – låt 
oss fästa våra ögon på Jesus, vår vägvisare 
och medvandrare. Låt oss tacka, be och 
fortsätta söka Guds vilja med Equmenia-
kyrkan!

LASSE SVENSSON
KYRKOLEDARE

 

2015
2016
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boken”Being human” berättar den 
tidigare baptistpastorn Steve Chalke 
skämtsamt historien om att fastän 
Jesus använde sin tid på jorden för 
att undervisa om Gud och him-

melriket så blev det synbara resultatet 
tillblivelsen av kyrkan. Som med många 
bra historier så har denna flera poänger.  
Självklart önskade Jesu efterföljare att 
komma samman för att be och inspirera 
varandra så att församlingar bildades och 
kyrkor byggdes. 

Men historiens verkliga poäng är att det 
vi menar med att ”följa Jesus” handlar 
mindre om religion med allt det som 
följer och desto mer, om inte allt, om att 
sätta tillit till Herren att gå jämsides med 
honom och låta hans liv och gärningar 
forma våra handlingar och svar.  Jesus 
stora gärning, då som nu, är att visa på ett 
annorlunda sätt att leva våra liv, nämligen 
att älska Gud och våra medmänniskor 
som vi älskar oss själva! Under verksam-
hetsåret har uttrycket ”att vara kyrka” 
blivit synbart tydligt i bl a engagemang 

och handling för flyktingar och mot 
utanförskap. Så även inom Equmeniakyr-
kan. Men det är inte kyrkan som institu-
tion som gjort skillnad utan det är Jesu 
efterföljare i kyrkan som reflekterar den 
kärlek Gud representerar.  

När jag nu ser tillbaka på de tre år jag 
haft förtroendet att leda kyrkostyrel-
sen så är det just visionen om att skapa 
förutsättningar för att frigöra samfundets 
samlade kraft och enskildas övertygelse 
om att vara Guds förändringsagenter som 
varit viktig. Förvaltarskap, organisatorisk 
utveckling och arvet av bildarsamfun-
dens historia är naturligtvis viktiga delar 
men i skenet av de utmaningar vi idag 
ser i Sverige, Europa och globalt så är det 
viktigare att du och jag som medlemmar 
i Equmeniakyrkan lär oss att förstå Steve 
Chalkes smått ironiska historia som att 
Jesu förkunnelse är personligt riktad att 
kalla oss till tjänst snarare än att bygga 
”kyrka”. 

TOMAS BJÖERSDORFF 
ORDFÖRANDE 

Att vara Guds 
för ändrings
agenter har 
varit viktigt.

Att frigöra  
vår samlade kraft

I
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Lyckans  
gitarrorkester 

Smögens Missionsförsamling har öppnat sitt hjärta 
för nyanlända och fått massor av kärlek i retur.
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Smögens Missionskyrka är en livaktiv församling 
på Sveriges västkust där många har engagerat 
sig för flyktingar. Ett av församlingens goda  
initiativ är en gitarrorkester. Lyckans gitarr
orkester.

et är en av brittsommarens sista soliga 
kvällar i september. Landskapet runt Lyck-
ans asylboende är fortfarande böljande 
grönt. På Lyckan bor runt 60 nyanlända 

flyktingar, de flesta från Afghanistan, Irak och Syri-
en.  Här har Jörgen Larsson sedan drygt ett år tillbaka 
drivit projektet Lyckans gitarrorkester. 

När Jörgen kliver ut på grusparkeringen utanför 
Lyckan möts han av Abdu, 36 år, från Damaskus. 

Abdu röker och ser lite nedslagen ut. Jörgen frågar 
hur det är och Abdu säger att han är trött. Trött på 
att vänta i ovisshet. Trött på att vara utan sin familj. 

– Har du varit på språkkaféet i dag? frågar Jörgen. 
Abdu skakar på huvudet. 

– Det måste du! förmanar Jörgen låtsassträngt. 
Abdu nickar med ett leende och fimpar cigaretten.

– Det är viktigt att du träffar människor. Det blir 
lättare då vet du, säger Jörgen. 

D

Tommy hjälper Riazillah med rätt grepp.
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Jörgen tar några steg till innan han stoppas av Renad, 
9 år, också hon från Syrien. Renad berättar upprymt 
att hon och hennes familj ska flytta till Åmål.

– Pappa har en kompis där, förklarar hon. Efter-
middagsljuset är starkt och Renad kisar upp mot 
Jörgen.

På boendets bakgård finns en stor grusplan med 
bänkar och en liten lekplats. Här är det fullt av barn i 
olika åldrar. De flesta av familjerummens dörrar står 
öppna mot träverandorna som vetter mot gården. 
Många kliver ut och hejar på Jörgen. Han kan snudd 
på vartenda namn på de cirka 60 flyktingar som bor 
här. 

Abu Mustafa från Bagdad berättar att familjen fick 
barn för tre dagar sedan. Inne i rummet sitter en 
grupp kvinnor tätt samlade runt Abu Mustafas fru 
och den nyfödda. Annika Sjödelius är en av kvinnor-
na som beundrar barnet. Hon är också med i Smö-
gens Missionsförsamling. Hon besöker Lyckans asyl-
boende flera gånger i veckan, främst för att umgås 
med kvinnorna och ge dem stöd. I det lilla familje-
rummet bjuds det på chokladbitar, te och kaffe. När 
den nyfödda flickan behöver ammas rör sig Jörgen 
vidare till matsalen där det serveras kycklingspett, 

ris, yoghurtsås och sallad. 
På plats finns också Henrik Andersson och Tommy 

Andersson som är med och leder gitarrorkestern 
tillsammans med Jörgen. 

– Jag är äldst och tyngst på hela bygget, säger Tom-
my och skrattar.

– Det är otroligt givande att vara här på Lyckan. 
Man får så mycket tillbaka, säger Henrik som annars 
jobbar som brevbärare. 

Orkestern började som en gemensam idé hos Jörgen 
och Henrik. De satte igång att samla ihop gamla 
gitarrer genom Facebook-gruppen ”Pay it forward” 
som också samlar in kläder, barnvagnar, cyklar och 
annat som flyktingarna behövde. Till slut fick de 
ihop ett antal instrument, men det var flera som 
behövde renoveras – ett arbete som Tommy tog tag i. 
Målet var att alla i orkestern skulle få en egen gitarr. 
Till sist hjälpte Jörgens sextonåriga son till med att 
göra korta undervisningsfilmer som studenterna 
kunde använda för att öva till mellan repetitionerna.

Den här kvällen är stämningen lite förvirrad efter-
som det är många som är helt nya i orkestern. Det 
har kommit ett gäng killar från Regnbågen, ett annat 
asylboende för ensamkommande som ligger i gran-

Tommy hjälper Riazillah med rätt grepp.

Jörgen är eldsjälen som startat Lyckans gitarr-
orkester och bl a via Facebook fixat gitarrer till alla. 
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norten Kungshamn. 
I allrummet tar alla gitarrister plats i en stor cir-

kel. På åskådarplats sitter ett gäng barn nedklämda 
i en soffa. Dom trallar på Bob Dylan-låten Knockin’ 
on heavens door, en av sångerna som gitarrorkestern 
tidigare övat på och framfört i Kungshamns kyrka.  

Tommy och Henrik stämmer gitarrer på löpande 
band. När den sista strängen är stämd, hyschas de 
uppspelta barnen och Jörgen hälsar alla välkomna. 

– Förstår alla om jag pratar svenska? Vi ska sjunga 
på engelska, svenska, arabiska och farsi! Jörgen pra-
tar på engelska och svenska. Han ber alla som är där 
för första gången att räcka upp handen. Nio händer 
sträcks upp i luften.  

– Oj, i dag är det fler nya deltagare än gamla, kon-
staterar Jörgen och fortsätter: I am Jörgen and 46 years 
old. I work as a computer engineer and I live in Smögen. 
Every Monday after work I come here to play guitar. 

När ordet har gått varvet runt har fjorton män och 
en kvinna presenterat sig. Några barn är fortfarande 
kvar i allrummet. De har väldigt svårt att sitta tysta 
trots att de blir hyschade gång på gång. 

De flesta i kvällens orkester kommer från Afgha-
nistan, men den enda kvinnan är bördig från Irak. 
Jörgen som håller i verksamheten berättar att det var 
annorlunda i vintras. 

– Då var det fler kvinnor än män som deltog, 
berättar han. Sedan droppade många av kvinnorna 
av. Deras män tillät inte att de kom på repetitionerna 
eftersom det är en könsblandad orkester.  

– Jag har försökt prata både med berörda män och 
kvinnor om att i Sverige strävar vi efter jämställdhet 
mellan kvinnor och män. De säger att de vet det. 
Men att bryta mönster som går generationer tillbaka 
är så klart inte lätt, konstaterar Jörgen. 

Något kaosartat kommer spelandet igång med att 
alla ska ta ett C-ackord. Tommy och Henrik sätter sig 
mitt emot två av de killar som aldrig tidigare hållit 
i en gitarr och visar greppet. Ljudet i rummet är 
kompakt tills Jörgen avbryter och visar nästa ackord. 
Och så fortsätter det tills alla lärt sig ackorden C, 
D, G och E-moll. Jörgen sätter på en av deras egna 
hemmasnickrade instruktionsfilmer och tillsammans 
sjunger de sedan låten ”Awesome God”. När Jörgen 
klämmer i på farsi brister flera ut i skratt. Dom som 

Här är de – orkestern som spelar och sjung-
er på svenska, engelska, arabiska och farsi.
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är helt nya ser lite förvirrade ut. 
– Jag förstår om det känns svårt nu men det blir 

snart lättare när ni greppar grunderna, säger Jörgen 
uppmuntrande. Han delar ut papper med ackorden 
som de har lärt sig. 

– Det här får ni ta hem och träna på, jag mejlar 
länkar till låtarna med texter som finns på You tube, 
säger han. Kvällen fortsätter med Metallicalåten 
Nothing else matters, Uno Svenningsons Under ytan, 
Sång till friheten och så får Sara – orkesterns enda 
kvinna och en av dem i orkestern som varit med från 
början –  välja sista låten. Hon väljer Håll mitt hjärta. 
Sara och de få som kan låten klämmer i från tårna. 
Till sist blir det applåder och en avslutande uppma-
ning från Jörgen: Försök öva till nästa vecka! Sedan 
avslutas repetitionen. 

Sara bodde tidigare på Lyckans asylboende. Men det 
blev svårt för henne att bo kvar efter att hon konver-
terade från islam till kristendom. Sara upplevde att 
de andra på Lyckans boende inte accepterade hennes 
val. Nu betalar församlingen för Saras boende i för-
samlingens egen lägenhet. 

Sara får glansiga ögon när hon berättar om varför 

hon kom till Sverige. Hon flydde från en våldsam 
man som misshandlat henne svårt. På knagglig 
engelska berättar hon att hon valde mellan att ta 
sitt eget liv eller att fly. Förutom sin man lämnade 
hon bakom sig sex barn. Sara kämpar med att hålla 
tillbaka tårarna. 

– I have to do things all the time and try not to 
think too much, säger Sara. 

Hon vill leva ett liv i frihet och drömmer om att 
nån gång i framtiden kanske skaffa barn igen. Rune 
Johansson som är ordförande i Smögens församling 
kommer fram till Sara där hon står på grusplanen. 
Han lägger armen om henne och säger att det är 
dags att åka hem. De hoppar in i bilen och kör hem i 
solens sista sensomriga ljus. 

TEXT: TOVE PALÉN
FOTO: JÖRGEN LARSSON OCH TOVE PALÉN

Oj, idag är det fler nya 
deltagare än gamla, säger 
Jörgen.

Sara har konverterat från islam och blivit kristen. Hon 
flydde från en våldsam man. 

Jörgen och sonen Axel har gjort filmer så att medlem-
marna kan öva mellan repetitionerna.
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örkret har lagt sig över Åsbro. Det 
är fredagkväll, men förutom någon 
enstaka hundägare är det tomt och 
tyst på gatorna.

För några år sedan hade det också varit tomt i den 
vita träkyrkan som ligger i utkanten av samhället. Så 
är det inte längre. Klockan är snart åtta och scouter-
na är klara för kvällen, nu börjar istället tonåringar-
na söka sig in till sin samling.

Ledaren Sarah Jonsson har satt på ugnen och ställt 
fram de pepparkakor som redan är gräddade. 

– Idag får ni göra klart pepparkakshusen som vi 
inte hann med före jul, säger hon.

Snart uppstår ett mindre kaos. Pepparkakor ska 
sättas ihop, de ska dekoreras med non-stop och 
glasyr. Ett hustak går sönder, någon äter upp godi-
set, det blir fnitter, skratt och gliringar. De drygt tio 
tonåringar som är med verkar ha roligt.

– Om inte tonår funnits hade jag väl tränat eller 
hängt i Örebro. Ledarna är schyssta och hittar på bra 
aktiviteter, säger Ruben Sandén Alin, som är 15 år.

Åsbro frikyrkoförsamling föddes på 80-talet när mis-
sionsförsamlingen och ÖM-församlingen gick sam-
man och lät uppföra Tallbackskyrkan. Idag är man 
dubbelansluten till Equmeniakyrkan och Evangeliska 
frikyrkan och har 68 medlemmar. 

Tonår och scout är inte de enda nya satsningar-
na. Församlingen har även svenskundervisning för 
asylsökanden, livsnära smågrupper och barnkyrka 
var tredje söndag. Församlingens ordförande, Fredrik 
Wernheden, gläds över den utvecklingen. Det var 
inte länge sedan som Tallbackskyrkan var på väg åt 
ett helt annat håll.

– Under 00-talet tappade vi nästan all utåtriktad 
verksamhet. Vi experimenterade lite med scout och 
öppen verksamhet i kyrkan, men känslan var att vi 
backade hela tiden. Det var krampaktigt, säger han.

2011 fick de rådet att ägna ett år åt bön, något som 
församlingen bejakade.

– Vi bad, men vi lade också ner ambitionerna. Vi 
tog en paus, säger han.

Att sluta försöka  
blev starten
I Tallbackskyrkan i Åsbro hade medlemmarna länge bitit ihop 
och kämpat på. Tills man under ett år valde att sluta försöka. Det 
blev starten på en förnyelse som, med stöd av Equmeniakyrkan, 
gett församlingen i södra Närke en tro på framtiden.

M
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Vi gör egentligen som vi all
tid gjort. Och det fungerar 
faktiskt.

Fredrik Wernheden, församlingens ordförande, 
gläds åt utvecklingen i församlingen.
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Under året föddes en ny glädje och kraft. Man öpp-
nade sig också för förändring.

– Equmeniakyrkan hade precis bildats och vi såg 
att samfundet hade ambitionen att vara församlings-
byggare. Vi kände att vi behövde en mentor för att få 
hjälp utifrån med hur vi ska arbeta som församling, 
säger Fredrik.

Församlingsutvecklaren Christer Hambre började 
att besöka Åsbro. Han har funnits med i arbetet med 
att sätta upp ett antal mål för församlingen, målsätt-
ningar som också i stor utsträckning har förverk-
ligats. Tallbackskyrkan har till exempel blivit mer 
synlig för vanliga ortsbor. I höstas arrangerade man 
en insamlingsdag ”Ge för livet” med motionslopp, 
loppmarknad och konsert där hela Åsbro slöt upp 
och 50 000 kronor samlades in.

Rut Rydberg är pastor i församlingen sedan 2011 
och hon har fått vara delaktig i den positiva utveck-
lingen.

– Det är väldigt roligt att vi har tonår och konfir-
mation nu. Det har funnits en tydlig längtan att nå 
ungdomarna i Åsbro, säger hon.

Klockan är tio och tonårssamlingen närmar sig sitt 
slut. Sarah har andakt i kyrksalen. 

Klas Folenius, som tidigare under kvällen varit på 
plats som scoutledare, kommer in igen.

– Jag hörde att ni hade pepparkaksbak och tänkte 
att ni kunde behöva hjälp med att städa köket, säger 
han.

Man verkar göra så i Åsbro. Frivilliga stöttar varan-
dra för att skapa en levande kyrka.

– Vi är en vanlig frikyrka, vi gör egentligen som 
man alltid har gjort. Men det fungerar faktiskt, säger 
Fredrik. 

TEXT OCH FOTO: JONATAN SVERKER

Pepparkaksbak i tonårsgruppen som träffas när scouterna gått hem.
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Pelagie Makola, i Kongo Brazzaville, fick 
kämpa mot många fördomar för att bli 
pastor. Foto: Peter Hoelstad
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I NICARAGUA är det många som känner 
sig kallade till att bli pastor eller församlings-
ledare. För de sistnämnda erbjuder Mora-
vakyrkans Teologiska Seminarium en kurs 
under två år med flera kurstillfällen. Fokus är 
på grundläggande teologisk kunskap och 
ledarskap. I Moravakyrkans södra distrikt var 
det stor fest i december 2016 när drygt 70 
elever avslutade sina studier.

Equmeniakyrkan ger stöd till teologisk utbildning 
i tio olika länder. Skälet är enkelt. Att stödja teolo
gisk utbildning på olika nivåer är ett effektivt sätt 
att bedriva mission. 
Det hjälper samarbetskyrkorna att öka sin egen 
kompetens och att utbilda medarbetare, som i sin 
tur kan arbeta i sina egna sammanhang. På det sättet 
kan en begränsad insats från Equmeniakyrkans sida 
få en mycket större effekt.

Equmeniakyrkan har gett stöd i större eller min-

Teologisk utbildning är 
effektiv mission

dre utsträckning till teologisk utbildning i Kina, Ryss-
land, Indien, Estland, Syrien och Libanon, de båda 
Kongoländerna, Nicaragua och Ecuador.

TEXT: GERARD WILLEMSEN

www.equmeniakyrkan.se/internationellt
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I RYSSLAND har Equmeniakyrkan medverkat i en bibelskoleutbildning för  
människor som tillhör olika urfolk i landet. Många gånger finns det ytterst 
få kristna bland dem, det finns inga pastorer i avlägsna byar och det 
behövs en utbildning för ledarna i de små församlingarna. De utexami-
nerades under den gångna verksamhetsperioden, men en ny bibelskola 
planeras redan. Skolan leddes av den estniska evangeliska alliansen 
tillsammans med församlingar i området. Equmeniakyrkan medverkade 
också i en bibelskola för framför allt människor från turkiska folkslag.

I KONGO BRAZZAVILLE har Equmeniakyrkan gett stöd 
till Evangeliska kyrkan i Kongos Protestantiska universitet 
på Mansimou framför allt genom vår missionär Mamy 
Raharimanantsoa som har varit rektor. Efter ett hemmaår 
i Sverige återvänder han enligt planerna tillsammans med 
sin fru Ruth sommaren 2017 för att undervisa på universite-
tet. I grannlandet Kongo Kinshasa finns det två utbildningar 
för pastorer, men också evangelistutbildningen STEL som 
har fått ett regelbundet stöd.

I KINA. En mycket viktig utbildning är Zhongnan teologiska 
seminarium i Wuhan. Det är Kinas näststörsta seminarium 
som utbildar pastorer till minst 10 provinser i landet. Semina-
riet har fått ett regelbundet stöd på olika sätt, både ekono-
miskt men även genom att till exempel vidareutbilda lärare 
i Sverige. Trots att man använder sina små och slitna lokaler 
till bristningsgränsen med studenter kan man inte fylla de 
enorma behov av pastorer som den växande kyrkan i Kina 
har. Kandidater finns, men lokalerna räcker inte till. Därför 
har kyrkan velat bygga nya och betydligt större lokaler. Efter 
en lång process har kyrkan fått alla nödvändiga tillstånd och 
bygget kunde påbörjas under året.

www.equmeniakyrkan.se/internationellt
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MÅL 1 … ger inspiration och stöd för församlingar i medvetna utvecklingsprocesser

MÅL 2  ...utmanar och hjälper församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för överlå-
telse till  Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas.

Antal församling-
ar som använder 
”Färdväg”

125
250 250

STARTVÄRDE

STARTVÄRDE

MÅL

MÅL UTFALL

UTFALL

Antalet församlingar som med hjälp av handledare satsar på en medveten utvecklingsprocess har mer än dubblerats. 
Handledare har gjort 2–3 besök/år till varje församling för inspiration och stöd.

Antalet församling-
ar som genomför 
kurser där överlå-
telse och fördjupad 
tro aktualiseras.

UPPFÖLJNING AV MÅL
På de här sidorna hittar du siffror och grafik utifrån våra åtta gemensamma 
mål. Dessa sidor följs av längre texter om samma mål.



MÅL 3 …tar övergripande ansvar för församlingsplantering, särskilt i storstadsregioner, och häl-
sar regelbundet nya församlingar välkomna som växt fram ur Guds mission. 

MÅL 4 … rustar församlingar och individer till tjänst för människor (praktisk diakoni) och skapelsen 
(klimaträttvisa)

MÅL: 7 UTFALL:  4 Antal nya startade 
församlingsplante-
ringsprojekt/antal 
moderförsamlingar

STARTVÄRDE: 3 

MÅL: 8     UTFALL:  12 Antal arbeten bland 
etniska grupper 
och platser med 
svag eller obefintlig 
kristen närvaro som 
vi är delaktiga i.

Andelen aktuella 
planer för stöd till 
samarbetskyrkors 
utvecklingsprojekt

UTFALL

Samverkan med samarbetskyrkor har fördjupats i gemensamma planer för praktisk diakoni. Ökning av stödet till 
församlingar genom tjänster för flyktingsamordning i regioner. Arbetet för klimaträttvisa har främst skett i samverkan 
med Diakonia och SKR.

Även om målet sju nya församlingar inte riktigt uppnåtts har ett brett förankringsarbete skett och några församlingar/
gemenskaper har välkomnats i kyrkokonferenserna. En nyckelfaktor för framgång är att fler vill bli moderförsamlingar. 
Internationellt har arbetet med etniska grupper ökat mer än förväntat.

Antalet anställda 
diakoner i försam-
lings, regional, 
nationell och inter-
nationell tjänst

STARTVÄRDE MÅL
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UTFALL:  83STARTVÄRDE: 74 MÅL: 76
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STARTVÄRDE: 2

MÅL: 20 UTFALL:  20

Antal församlingar akti-
va för migration, mång-
fald, barns och kvinnors 
rättigheter:

Antalet utomkyrk-
liga mötesplatser 
för samhällsfrågor 
där vi deltar:

Opinionsbildning kring fokusområdena migration och mångfald har främst lyfts fram 
genom samarbetet i SKR. Vi har deltagit i MR-dagar, Almedalen samt ett antal olika 
mötesplatser för samhällsfrågor. Den profetiska rösten har synliggjorts inte minst ge-
nom att antalet församlingar som erbjuder mötesplatser för nya svenskar har mer än 
fördubblats.

STARTVÄRDE: 80 MÅL: 160 UTFALL:  250

MÅL 5 … är en profetisk röst i samhället och bidrar aktivt till opinionsbildning med fokus på 
migration, mångfald och barn och kvinnors rättigheter
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STARTVÄRDE

MÅL

UTFALL

MÅL 6 … verkar för att vara en kyrka för hela livet som utgör en mångfald av människor

Fördelningen kvin-
nor/män är nära 
målet 50/50. Fort-
satt arbete behövs 
för att öka antalet 
yngre deltagare och 
ombud vid kyrkokon-
ferenser.

Andelen kvinnor/
män i beslutande 
organ och tjänster 
inom kyrkans natio-
nella organisation:

Andelen ombud 
vid kyrkokonferens 
yngre än 45 år:

52% 48%

MÅL 7 … för förpliktigande samtal om fördjupad enhet och ömsesidighet med andra kristna 
samfund och samarbetskyrkor

Antalet strategiskt 
viktiga samarbets-
projekt med andra 
samfund i Sverige, 
regionalt, nationellt 
och internationellt:

Antalet medarbe-
tare i internationell 
tjänst, i Sverige resp 
utomlands:

STARTVÄRDE: (EJ  ANGIVET)

MÅL: 15 + 10

UTFALL:  13 + 15Överenskommelse med Svenska kyrkan är 
klar och samverkan inom SKR och FSR har 
fördjupats. Samtal med samarbetskyrkor-
na om ömsesidighet pågår och strategiska 
överenskommelser beräknas vara klara 
under 2017-18.

I stort sett har det planerade antalet missionärer 
skickats ut (13) och betydligt fler än förväntat har 
tagits emot (15).
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Till:
Equme

niakyr
kan

MÅL 8… säkerställer att strukturen och ekonomin i Equmeniakyrkan är funktionell och hållbar

Andelen församlingar 
som deltar i regionala 
förtroenderåd:        
 

0

10

20

30

40

50

60

40% 60% 56%
STARTVÄRDE MÅL UTFALL 

Resultaten visar att stora steg framåt har tagits under perioden. 

71%

25%
30% 27%

78% 76%
STARTVÄRDE 

STARTVÄRDE 

MÅL UTFALL

MÅL

UTFALL

Andelen försam-
lingar med fler än 
72 medlemmar som 
använder Repet:

Andelen med-
lemmar som ger 
sin kyrkoavgift till 
Equmeniakyrkan:
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... ger inspiration och stöd  
för församlingar i medvetna 
utvecklingsprocesser

MÅL 

1

Det övergripande målet i den verksamhetsplan 
som antogs för 2015/2016 är ”att i gemenskap 
stödja församlingars förnyelse, utveckling och 
växt”. Allra tydligast syns detta i Equmeniakyr-
kans fokus på församlingsutveckling. Inget an-
nat område inom den nationella verksamheten 
har motsvarande resurser.

Utifrån materialet ”Färdväg” har alla församlingar 
erbjudits stöd i medvetna utvecklingsprocesser ge-
nom de regionalt placerade församlingsutvecklarna 
och de 60-talet handledare som knutits till respektive 
region. Under perioden har 133 församlingar, ca 20 
procent,  tagit vara på erbjudandet om handledar-
stöd och uppskattningsvis har närmare 700 försam-
lingsbesök genomförts. 20 procent är en bra siffra 
och i vissa regioner är behovet t  o m större än vad vi 
kunnat finna handledare till.

Just nu genomförs en stor enkätundersökning för att 
utvärdera arbetet med församlingsutveckling. Utvär-
deringen frågar både efter i vilken mån stödet varit 
tydligt och uppskattat, och om det skapat en positiv 
förändring i församlingen. Mer om slutsatserna kan 
redovisas muntligt i kyrkokonferensen.

”Färdväg” har varit den gemensamma utgångs-
punkten, vilket har gett stabilitet även då många av 
de regionala församlingsutvecklarna hunnit bytas 
ut. Samtidigt kan man inte fastna i ett färdigt pro-
gram utan det krävs fingertoppskänsla av respektive 
handledare för att möta den enskilda församlingens 
behov. Ibland behöver handledaren vara mer på-
drivande och utmanande, medan det andra gånger 
handlar mest om att stödja och uppmuntra. I varje 
sammanhang krävs lyhördhet för församlingens 

behov och förutsättningar och 
till Andens ledning.

Samtidigt som kyrkans och 
handledarens uppgift är att 
utmana och uppmuntra, väcka 
och inspirera, kan vi aldrig bli 
bättre, eller komma längre, 
än vad församlingen själv vill. 
Här måste finnas en överlåtel-
se och vilja att se verkligheten 
klart, och mod och kraft att fullfölja en process hela 
vägen. Det stora flertalet församlingar som gett sig 
in i en utvecklingsprocess har ägt denna överlåtelse 
och uthållighet. Men självklart finns det även fall där 
detta saknats eller andra omständigheter gjort att 
arbetet inte kunnat fullföljas som det var tänkt.

Noterbart är att Equmeniakyrkans större församling-
ar inte valt att söka det stöd som kyrkan erbjudit. I 
vissa fall har man egna resurser som kunnat driva 
och stödja motsvarande processer, men vi behöver 
ändå titta vidare på vad som ligger bakom detta. Vi 
menar att det finns teologiska, bibliska och praktis-
ka skäl till att ha en handledare med ögon utifrån 
och för att man som församling kan bidra till andra 
genom att finnas med i arbetet.

Församlingsutveckling behövs i första hand som 
”friskvård”, för att utveckla det som redan finns och 
blåsa nytt liv i detta. Ibland blir det mer ”sjukvård” 
och kräver emellanåt andra resurser än vad handle-
darna har. Därför är den nära dialogen med regionala 
kyrkoledare omistlig.

TEXT: KLAS JOHANSSON

Församlingsutveckling
REFLEKTION OCH ANALYS



– Men även om vi är äldre så betyder det inte att 
vi inte är engagerade, säger Anita Lindborg, som är 
avgående ordförande i Baptistkyrkan.

Församlingarna har länge haft ett samarbete. De 
beslutade sig båda att ta hjälp av Equmeniakyrkan 
för att komma vidare. Sedan förra året har försam-
lingshandledaren Andreas Holm regelbundet besökt 
Hallstahammar. Ingrid upplever att Andreas gett 
dem nya perspektiv.

– Det är annars lätt att man fortsätter som man 
alltid gjort. Man kan behöva en knuff åt ett annat 
håll, säger Ingrid.

Även i baptistförsamlingen är man tacksam över 
hans insats.

– Jag tycker han hjälpt oss att uttrycka vad vi tän-
ker och känner, säger Lars Eriksson, som är engage-
rad i församlingen.

Få barnfamiljer och en allt högre medelålder. Framtiden såg inte ljus ut 
för Missionskyrkan och Baptistkyrkan i Hallstahammar. Men med stöd 
från Equmeniakyrkan håller utvecklingen på att vända.

ituationen i bruksorten Hallstahammar är 
knappast unik. I många mindre orter över 
hela Sverige kämpar idag frikyrkoförsam-
lingar för sin överlevnad.

– Vi hade tappat geisten. Jag tror att vi var på väg 
att dö ut om inget hänt, säger Ingrid Ågren, som är 
ordförande i Missionskyrkan.

Församlingen har 85 medlemmar, men är sedan flera 
år tillbaka utan pastor. All verksamhet bedrivs av 
ideella krafter vilket i längden blir krävande.

– Mycket bygger på oss i styrelsen, där vi är många 
som är pensionärer, och man orkar inte hur mycket 
som helst, säger hon.

Ortens baptistkyrka, som också är en del av Equ-
meniakyrkan, befann sig i ett liknande läge. Med ett 
30-tal medlemmar och en hög medelålder såg framti-
den inte ljus ut.

Vi hade  
tappat geisten

Jag tror att vi var på väg att dö ut 
om inget hänt.

S
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... ger inspiration och stöd  
för församlingar i medvetna 
utvecklingsprocesser

MÅL 

1

Med hjälp av verktyget Naturlig församlingsutveck-
ling, som används av många samfund i Sverige, har 
församlingarna fått hjälp med att se styrkor och 
svagheter i gemenskaperna. Nu arbetar man aktivt 
med att förändra och förnya, och man gör det mer 
och mer tillsammans. Varannan gudstjänst hålls i 
Missionskyrkan, varannan i Baptistkyrkan. En stor 
nyhet är att man tillsammans startat en söndagssko-
la där Anita är den drivande kraften.

– Jag känner en kallelse att arbeta med barn, då 
kan jag inte bara sitta still på gudstjänsten. Så det är 

väldigt glädjande att få ha en söndagsskola igen. På 
julavslutningen var tolv barn med, säger hon glatt.

Det verkar som att församlingarna kommer att gå 
samman, även om det återstår några beslut innan 
det är klart. Det finns en optimism och ett hopp om 
att äntligen kunna rekrytera en pastor tillsammans.

– Vi vill göra något nytt tillsammans, säger Lars.

TEXT: JONATAN SVERKER
FOTO: MATS KÄLLSTIG

Nu hålls varannan gudstjänst i Missions-
kyrkan, varannan i Baptistkyrkan.
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Jennie (t v) och Edwin Aigaje (t h) och Krister Gunnarsson (mitten) 
i Kortedala knyter vänskapsband med spanska Altea.
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... ger inspiration och stöd  
för församlingar i medvetna 
utvecklingsprocesser

MÅL 

1

ortedala torg samlar människor 
med rötter i hela världen. Tre 
unga kvinnor i slöja skyndar in 
i biblioteket för att tillsammans 

göra matteläxan. Och utanför fruktaffä-
ren hälsar en man i fotsid klädnad på en 
äldre vän.

Ett stenkast från torget ligger Korte-
dalakyrkan, en byggnad i rödbrunt tegel 
från 1960 som uppfördes när omgivning-
en var en helt annan. Församlingen har 
också haft svårt att klara stadsdelens för-
vandling, för några år sedan var det nära 
att kyrkan lades ner.

– När vi flyttade hit 2012 fanns det 
nästan inget liv i församlingen, men man 
hade tagit ett beslut om att fortsätta. Så 
församlingen bad Equmeniakyrkan natio-
nellt om stöd för att göra en återplante-

Spansk vänförsamling 
inspirerar
Equmeniaförsamlingen i Kortedala i Göteborg var på väg 
att tyna bort. Men några medlemmar vägrade ge upp.
Nu samarbetar församlingen med en spansk vänförsamling 
för att växa tillsammans.

ring, säger Jennie Aigaje, som är medlem i 
församlingen.

Församlingen fick möjlighet att anställa 
en pastor, Karin Åkesson, och nu har 
man en bred verksamhet och närmare 
35 medlemmar. Och man har också sökt 
sig utanför Sveriges gränser för att finna 
nya vägar. Spanienmissionären Krister 
Gunnarsson, som är medlem i Kortedala-
kyrkan, har kopplat ihop dem med en 
församling i den lilla staden Altea i den 
östra delen av Spanien.

– Vi är två ungefär lika stora församling-
ar. Församlingen i Altea är också en åter-
plantering som fått kämpa för att överleva, 
men som nu har börjat att växa. Eftersom 
vi har en liknande historia har vi mycket 
att dela, säger Krister Gunnarsson.

Församlingen 
i Altea har 
liksom oss i 
Korte dala fått 
kämpa för att 
över leva.

K
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Han berättar att de protestantiska frikyr-
korna i Spanien alltid levt i skuggan av 
den dominerande katolska kyrkan, men 
att invandringen från Sydamerika gjort 
att frikyrkorna växt sig starkare, så även i 
Altea. I Kortedalakyrkan håller något lik-
nande på att ske, även där utgör invandra-
re en stor del av de nya medlemmarna.

– Det är spännande att kunna få nya 
idéer från Spanien eftersom man inte 
tänker likadant. Hur evangeliserar ni i 
Spanien? säger Jennie.

Även om det är Krister som har de 
tätaste kontakterna med Altea, så har 
även två par från Kortedalakyrkan besökt 
vänförsamlingen.

– Vi blev väldigt varmt mottagna, de 
ville gärna ha vår hjälp, säger Edwin, som 
är gift med Jennie och som själv kommer 
från Ecuador.

– Man blev sugen på att åka ner dit och 
vara där länge. Kanske göra missionssats-
ningar tillsammans, att finnas ute mer 
på gator och torg som vi börjat göra här i 
Kortedala, säger Jennie.

Pastorsparet i Altea kommer under våren 
att besöka Kortedala, vilket kommer att 
ytterligare stärka banden. Jennie och 
Edwin tror att fler Equmeniaförsamlingar 
skulle kunna dra nytta av vänförsamlingar 
i utlandet.

– Ja, men det kräver ju ett genuint 
missions intresse och engagemang. 

TEXT & FOTO: JONATAN SVERKER
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... utmanar och hjälper försam-
lingar att skapa språk, mötes-
platser och former för överlåtel-
se till  Jesus Kristus där tro föds, 
delas och fördjupas.

MÅL 

2

tt inspirera, utmana och 
hjälpa församlingar att finna 
språk för evangeliet i vår tid 
är ett av kyrkans viktigaste 

uppdrag. Till det behövs goda mötesplat-
ser där vi själva får pröva tron och dess 
språk för att växa och överlåta oss på nytt. 
Vi behöver även uppmuntra varandra att 
finna motsvarande mötesplatser där nya 
människor kan möta Jesus Kristus till 
överlåtelse.

Kyrkohandboken och gudstjänstweb-
ben, som beskrivs närmare i de två följan-
de reportagen, är ett par av de hjälpmedel 
som tagits fram under verksamhets-
perioden. Här får vi både hjälp till nytt 
språk och möjlighet till erfarenhetsutbyte 
kring gudstjänstlivet i församlingen.

I församlingarna erbjuds många olika 
mötes platser där tro föds, delas och för-
djupas. I ca 25 % av Equmeniakyrkans för-
samlingar är t ex Alphakurserna en tydlig 
sådan mötesplats. Här kan nya människor 
genom undervisning, samtal och bön fin-
na en tro. På samma sätt som de som levt 
ett långt liv som kristna får blomma i sin 

tro och sitt lärjungaskap. 
I regionerna är regionfesterna som har 

hållits varje höst en viktig mötesplats. 
Även om deltagarantalet varierat i de 
olika regionerna har det varit uppskattade 
och berikande gemenskaper. Inte minst 
i de regioner där antalet medlemmar är 
lägre har dessa samlingar varit välbesökta 
och uppskattade. Det är också ett viktigt 
tillfälle att dela gudstjänst och samtala 
med varandra.

Samma dag som regionfesterna varit 
har ofta förtroenderåden haft sina möten 
och i flera regioner har Equmenia-regio-
nerna förlagt sina regionstämmor till sam-
ma plats och helg. 

En annan viktig mötesplats är de medarbe-
tarsamlingar som hålls både regionvis och 
gemensamt nationellt. Vinterkonferensen 
i början av 2015 var förlagd till Sunne och 
regionala medarbetardagar genomförs 
regelbundet, antingen för medarbetare i 
hela regionen eller i regionens närområ-
den.

TEXT: KLAS JOHANSSON

Språk och mötesplatser

A

REFLEKTION OCH ANALYS
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Första advent 2016 presenterades Equ-
meniakyrkans första handbok. Biträdande 
kyrkoledare Sofia Camnerin hoppas att 
den bidrar till inspiration och stolthet.

– Det är fantastiskt att vi på kort tid och 
med små resurser fått en bok som vi kan 
kalla vår egen. Med den som hjälp vill vi 
fördjupa gudstjänsten och påminna om 
kraften i att vi samlas söndag efter sön-
dag, säger hon.

Kanske borde vi ha firat ännu mer! 
Sofia Camnerin, ordförande i kommittén 
för Equmeniakyrkans första handbok, är 
påtagligt glad, säger att detta är ”jätte-
stort”. Hon återkommer till ordet iden-
titet, att en handbok betyder mycket för 
en kyrka som ännu kan ses som ny. För 
en kyrka som söker sin gemenskap, som 
ännu inte riktigt ”tagit skuttet” från tre 
konfessionella identiteter till en ekume-
nisk identitet. 

– Överallt i handboken finns metaforer 
för gemenskap. Vi gör en jättepoäng av att 
vi är en ekumenisk kyrka, något vi också 
på församlingsnivå behöver fördjupa 
teologiskt. Vi har inte en lära att försvara, 
utan en uppgift. 

Vad är den uppgiften?
– Att vara och visa på gemenskap i en 

värld som slits isär. Där väldigt många 
känner att de inte är hemma någonstans 
och där de är utkastade både existentiellt 
och socialt till ensamhet. 

Biträdande kyrkoledaren har stora 
förhoppningar att nya handboken blir 

väl använd. Att församlingen väljer den i 
stället för den man är van vid. 

Handboken är en provutgåva. Formellt 
förväntas den antas av Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens 2018. Sofia Camnerin 
tycker det är bra, säger att den kan bli 
ännu bättre. Handboken består av tre 
delar: Ett inledande avsnitt om gudstjänst 
följt av fördjupande texter samt ordningar 
för nattvardsgudstjänst och gudstjänster 
av särskilda anledningar. Texter och böner 
utifrån kyrkoåret – och ett stort material 
för sång och musik – finns även tillgäng-
ligt digitalt (gudstjänst.se). Denna inter-
aktiva sida syftar till att komplettera och 
fördjupa den tryckta handboken. 

Den 256 sidor tjocka handboken är i viss 
mån ett redskap. Men för Sofia Camnerin 
har det varit viktigt att den är mer än en 
manual. Hon är mån om att det skapas 
medvetenhet och stolthet i församling-
arna. Att församlingen vet varför den 
handlar på ett visst sätt. 

Sofia Camnerin understryker värdet av 
att samlas söndag efter söndag. 

– Vi vill fördjupa gudstjänstens fyra 
flöden: samling-ordet-delandet-sändning. 
Inspirera församlingarna till att känna 
gudstjänstens kraft, att det är till guds-
tjänst vi är skapade som människor.

– Vi ska fortsatt ha frihet att göra det 
vi gör och fördjupa det – men samtidigt 
skapa identitet och igenkänning mellan 
oss i kyrkan och i relation till den världs-
vida kyrkan.

Vår egen kyrkohandbok

Handbokskommit-
téns ledamöter har 
varit Sofia Camne-
rin, Hans Andréas-
son, Jenny Dobers, 
Jonas Lundqvist och 
Anneli Sandberg. 
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Det är viktigt 
att församling
en vet varför 
den handlar på 
ett visst sätt.

... utmanar och hjälper försam-
lingar att skapa språk, mötes-
platser och former för överlåtel-
se till  Jesus Kristus där tro föds, 
delas och fördjupas.

MÅL 

2

Vilka synpunkter har återkommit i  
arbetet?  

– Överlag har vi fått positiva reaktio-
ner. Sedan tycker vissa att handboken 
saknar ett teologiskt djup. Vigselordning-
en skapar viss debatt och en del tycker 
inte att språket i sin helhet är tillräckligt 
inklusivt. Eftersom vi har en stor bredd i 
församlingarna kan vi inte driva på i en 
viss riktning kring exempelvis dopet, de 
teologiska samtalen behöver föras paral-
lellt. 

– Det finns också en förväntan om 
texter på andra språk. Vi räknar med att 
det ska finnas på vår nya gudstjänstwebb, 
där vi också har mycket sång och musik, 
säger Sofia Camnerin.

 
Tre års arbete. I tre år på deltid har Hans 
Andreasson, projektledare i kyrkohand-
bokskommittén, arbetat med att göra 
texterna så skarpa som möjligt. Han talar 
om att förhålla sig till en kyrka som inte 
är färdig, och att inte ta ställning på ett 
sätt som avviker från Equmeniakyrkans 
officiella teologi. 

Han säger också att handboken ställer 
nya krav på gudstjänstledarna. 

– Jag brukar säga ”vet vad du gör, gör 
vad du vill”. En tidigare missionspastor 
ska kanske leda gudstjänst i en eku-
menisk församling med ortodoxa och 
pingstvänner, och då behövs en handbok 
som rymmer flera teologiska identiteter. 
Samtidigt finns det en frihet inom ramar-
na. Gudstjänstledarna har förstås att tolka 
handboken i sitt sammanhang, utifrån sin 
kompetens och tradition. 

Jämfört med Svenska kyrkan, vars 
förslag till ny handbok gav stor medial 
uppmärksamhet, upplever Hans Andre-
asson en hittills stillsam debatt inom 
Equmeniakyrkan. Men han ser fram emot 
responsen från församlingarna och hur 
handboken upplevs i kurser och teologisk 
utbildning. Bland annat ska liturgiska 
experter, i Sverige och andra länder, nu 
bedöma handbokens kvalitet. 

– Synpunkterna vi får kommer att styra 
det fortsatta arbetet. Nu hoppas jag hand-
boken används mycket och att vi får en 
bra debatt fram till 2018. 

TEXT: ANDREAS LINDERYD



32
EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015–16

– Med vår nya webbplats visar vi att guds-
tjänst, musik och kreativa uttryck hänger 
ihop. Här kan man låta sig inspireras och 
lägga upp eget material. Jag tror det stär-
ker oss som gemenskap. 

Kvart över tolv, natten mot första advent, 
var det dags för lansering. Det hade tagit 
ett år med flertalet möten med webbyrå 
och kollegor och upptagit stora delar av 
hennes arbetstid. Några veckor senare är 
Lena Wohlfeil fortfarande lyrisk.

– Det här har varit roligare än jag trod-
de. Många är så glada att vi gjort detta!

Texter och sånger anpassas. Guds-
tjänstwebben är ett sätt att göra hand-
boken mer tillgänglig, men också att visa 
hur kristen tro och gudstjänstens flöden 
kan gestaltas med musik, dans och andra 
kreativa uttryck. I den tryckta handboken 
finns ingen musik, vilket handbokskom-
mittén har kritiserats för.   

Materialet på webbplatsen är anpassat 
efter kyrkoåret – vilket 85 procent av de 
pastorer som svarade på en enkät uppgav 
att de följer. Dessutom kan materialet 

läggas upp efter andra gudstjänstteman.
Under året har Lena Wohlfeil haft 

många möten med handbokskommittén. 
Nu är hon förväntansfull, tror att hemsi-
dan kan skapa dynamik och gemenskap. 
För en gudstjänstledare som inte är teolo-
giskt utbildad kan hemsidan bli särskilt 
användbar. 

– Här kan man läsa söndagens bibeltex-
ter, ta del av den teologiska bakgrun-
den till gudstjänst, få inspiration till en 
andakt. 

Gudstjänstwebben
Första söndagen i advent blev Equmeniakyrkans nya kyrkohandbok 
också digital. Lena Wohlfeil, samordnare för musik och kreativa uttryck, 
har med sin redaktionskommitté lett arbetet med gudstjanst.se. 
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Gudstjänstwebben

... utmanar och hjälper försam-
lingar att skapa språk, mötes-
platser och former för överlåtel-
se till  Jesus Kristus där tro föds, 
delas och fördjupas.

MÅL 

2

Vad har varit svårast i ert arbete? 
– Avgränsningen är svår. Vi vill göra hur 
mycket som helst, men har ju ekonomis-
ka och personella resurser att förhålla oss 
till. Vi har valt att arbeta med material 
som inte är upphovsrättsskyddat. Det 
innebär att vi inte kan lägga ut sånger, 
psalmer och dikter utan tillåtelse från den 
som har upphovsrätten.

Lena Wohlfeil är mån om ett rikt – och 
varierat – musikaliskt utbud. 

–Det blir ofta väldigt starka åsikter om 
sång och musik. Vi kommer aldrig att 
tycka lika, men behöver behandla varan-
dra med respekt. Om någon får ett guds-
möte av en sång, vem är jag att säga att 
sådan musik är dålig? 

Lena Wohlfeil ser webbplatsen som en vik-
tig mötesplats. Hon ser också att den kan 
öppna för nya uttryck och konstformer.  

– Målet är att kunna inspirera till bra 
och angelägna gudstjänster. Och ju mer 
material vi får, desto lättare blir det! 

 TEXT: ANDREAS LINDERYD

Med vår nya webbplats visar vi att gudstjänst, musik och kreativa 
uttryck hänger ihop. Här kan man också lägga upp eget material. 
Jag tror det stärker oss som gemenskap. 
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I början av 2016 kom en ny rapport om anta-
let medlemmar och församlingar inom den del 
av svensk kristenhet vi i vardagstal kallar fri-
kyrkan. Vart femte år sedan 2000 har antalet 
församlingar och medlemmar mätts, vilket inte 
minst satt fokus på det stora behovet av att 
grunda nya församlingar eftersom så många 
läggs ned. 

Denna gång finns en tydlig trendförändring: ”Fri
kyrkornas medlemsminskning har stannat av. Under senaste 
femårsperioden från 2010–15 har frikyrkan inte minskat 
nämnvärt i antal medlemmar. Detta beror på 1) att antalet 
församlingar som grundas har ökat ganska dramatiskt un
der senare år, 2) att nya ej samfundsanslutna församlingar 
etableras, främst i storstäderna, 3) att medlemsminskningen 
i de traditionella samfunden också har avtagit. Dessa tre 
faktorer hänger i sin tur samman med 4) invandringen till 
Sverige som bidrar till att såväl nya församlingar etableras 
som att befintliga församlingar inom samfunden växer.” (ur 
”Frikyrkokartan ritas om” av Øyvind Tholvsen).

Tyvärr ser vi inte samma tydliga trend inom Equ-
meniakyrkan. Vår minskning fortsätter och vi har 
inte minst svårt att nå nya i storstadsområdena. Det 
är inte heller lätt att få församlingar att sträcka sig 
ut och vilja grunda nya församlingar då många har 
svårt att orka med den egna verksamheten.

Just frågan om moderförsamlingar, som vågar ta 
ansvar och tillskjuta resurser är en nyckelfråga som 
arbetas vidare med i den strategi för det församlings-
grundande arbetet som kommer under 2017.

Mitt i detta står satsningen på det församlings-
grundande arbetet allt fastare i Equmeniakyrkan och 
har blivit en del av vår identitet. För även om det är 
svårt att få församlingar att engagera sig som moder-
församlingar och det ibland upplevs som en konflikt 
att satsa på nya församlingar när man har ”fullt upp” 
själv så har ändå detta arbete blivit mer och mer 
etablerat. Inte minst pionjärresan, som det skrivs om 
på annan plats i denna verksamhetsberättelse, har 
bidragit till detta.

Vid kyrkokonferenserna 2015 och 2016 hade vi 
glädjen att välkomna några nya församlingar in i vår 
kyrka; församlingarna Lerkil i Kungsbacka, Agape i 
Katrineholm och Brunnen i Göteborg och gemenska-
perna  Beach Church i Södertälje, Hageby och Life-
church i Söderköping. Glädjen över detta var tydlig 
bland konferensens ombud!

I Lambohov och Nykvarn är nya projekt startade. 
I Marstrand har det gjorts en förstudie som i slutet 
av 2016 ledde till en nystart där. Stockholm Gospel 
Church är en ny gemenskap som också startat i 
slutet av 2016 i Norrmalmskyrkan. En förstudie med 
arbetsnamnet Jesuskyrkan pågår dessutom  i Göte-
borg.

Behovet av nya församlingar och gemenskaper är 
stort. Det finns ingen konflikt i att vi samtidigt behö-
ver utveckla och stödja befintliga församlingar. Som 
kyrka klarar vi båda delarna och kommer framöver 
att se hur de positivt befruktar varandra.

TEXT: KLAS JOHANSSON

REFLEKTION OCH ANALYS

Församlingsgrundande
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... tar ett övergripande ansvar för 
församlingsplantering, särskilt i 
storstadsregioner, och hälsar regel-
bundet nya församlingar välkomna 
som växt fram i Guds mission.

MÅL 

3
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Vid ett bord här samlas varje tisdagskväll 
Beach Church – i kväll är de knappt tio, 
totalt är de runt 30 från Stockholmsom-
rådet. Många har ingen kyrklig bakgrund 
alls, berättar Oskar Nyström, gruppens 
pastor. Men alla spelar beachvolley.

– För mig har kyrkan varit viktig, för 
andra kan gemenskapen här spela en 
liknande roll, fast utan Gud då. Och alla 
människor har frågor, men oftast kom-
mer man inte till kyrkan med dem. 

Alltså: kyrka i sporthallen. Där det bör-
jar med mat, och fortsätter med under-
visning. Oskar återberättar en predikan 

BEACH CHURCH

av Craig Groeschel, från amerikanska Life 
Church. Det handlar om Jesus som den 
gode herden, han fogar in en del egna 
reflektioner, och rätt vad det är avbryter 
någon. Det blir ett samtal som fortsätter 
sedan, om hur man kan behöva hjälp att 
bryta en del mönster i sitt liv. 

Sedan leder Oskar en kort bön. För de 
som är där, för en stressig vecka, för att 
kropparna ska hålla i träningen.

Beach Church startades 2012, efter en idé 
av Tomas Arvidson, pastor i Equmeniakyr-
kan. Den vill vara ”en gemenskap bland 

Det är skogräns innanför dörren till beachvolleyhallen i Södertälje hamn. 
Några steg in i hallens restaurang tar man helst av strumporna också, 
för golvet täcks av sand. 

Intresset för att spela beachvolleyboll i ett kyrkliknande 
sammanhang finns på flera håll i Sverige. I Falköping, 
Göteborg, Uppsala och som här i Södertälje.
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Före träningen ses vi för under
visning och bön och vi tar ansvar 
för varann. Jag tycker att det är 
kyrka. 

beachvolleyspelare där kärleken, från Gud 
och till varandra, berör och förvandlar”, 
och formellt är man just en ”gemenskap” 
inom Equmeniakyrkan, inte en försam-
ling. I stället för en by eller stadsdel är det 
ett intresse, beachvolleyn, som är kontak-
tyta och minsta gemensamma nämnare. 
Men Oskar tycker inte att Beach Church 
kan jämföras med till exempel en kristen 
skolgrupp. 

– Vi är kyrka. Vi bygger på att vi ses för 
undervisning och bön, och vi tar ansvar 
för varann. Jag tycker att det är kyrka. 

Sambandet med andra församlingar är 
viktigt. Själv sändes han ut med hand-
påläggning av Söderhöjdskyrkan, den 
EFK-församling där han var pastor förut. 

Och så finns ju fler grupper inom 
Beach Church, i Falköping, Göteborg 
och Uppsala. Man jobbar lite olika, men 
närkontakt, samtal och små grupper är 
grundläggande. 

– Alla ska få komma till tals, det ska 
vara högt i takt. Sedan håller vi också på 
med ett teologiskt dokument, för att ha 
något att luta oss mot i de stora frågorna, 
som vad synd är, eller Gud och ondskan.

I Södertäljegruppen firar man ibland 
gudstjänst hemma hos någon - då kan 
man sjunga också, det är svårare här i 
hallen - men tisdagskvällarna är navet. 
Och efter bön och samtal, fortsätter nu 
samlingen på en av beachvolleyplanerna. 

... tar ett övergripande ansvar för 
församlingsplantering, särskilt i 
storstadsregioner, och hälsar regel-
bundet nya församlingar välkomna 
som växt fram i Guds mission.

MÅL 

3

– Det fysiska och det andliga hör ihop. 
Fast det blir lite annat stuk på vår träning 
än på de andra planerna. I beachvolley 
spelar status mycket roll, men vi tränar 
ihop fast vi är på väldigt olika nivåer. 

TEXT OCH FOTO: DAVID BERJLUND
 

Oskar Nyström är Södertäljegruppens pastor.



Församlingsgrundande är ett område som väcker olika 
reaktioner inom Equmeniakyrkan; allt från motstånd till 
entusiasm via lik giltighet och frågor. 

PIONJÄRRESAN

ilderna av vad det innebär är 
också differentierade, vilket 
såklart påverkar inställningen. 
När ledningsgruppen 2014 valde 

att aktualisera frågan blev det därför 
nödvändigt att arbeta på förankring och 
förståelse. Svaret blev den sk Pionjärresan 
2015; en gruppresa med ett antal viktiga 
stopp för reflexion och bön.

Mer konkret bestod Pionjärresan av tio 
deltagare med olika erfarenheter och teo-
logiska perspektiv; där fanns projektleda-
re för nystartade församlingar, kyrkoleda-
re, pionjärhandledare och personer som 
arbetade med frågan på nationell nivå. 

Första stoppet var ett dygn med den  
engelske metodisten Tim Lea, som i sam-
verkan med Anglikanska kyrkan arbetade 
med Fresh Expressions, nya sätt att vara 
kyrka. Här ligger betoningen inte i första 
hand på att en ny organisatorisk enhet 

ska växa fram utan att möta människor 
där de är och låta församlingsgemenskap 
uppstå i den kontexten. Där fick vi bl a ta 
del av ett rörelsemönster som sen pre-
senterades i ett uppskattat seminarium 
i konferensen om att vara församling på 
nya sätt: Lyssna – Tjäna – Tillsammans – Lär
jungaskap – Växt – Gör det igen.

Nästa anhalt var IFFECs  konferens om 
mission och församlingsplantering i Kris-
tiansand, Norge. Där fick gruppen möta 
internationella erfarenheter och uttrycks-
sätt vilka föranledde både inspiration, 
frågor och stimulans till egen bearbetning 
i gruppen. Upplägget med input som 
varvades med samtal i den egna gruppen 
fungerade väldigt konstruktivt för oss.

Det tredje mötet ägnades åt summering 
och framåtblickande. Tre personer från 
andra samfund som arbetar med försam-
lingsgrundande besökte oss och delade 

B
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Som en följd av resorna växte drömmen om  
50 nya församlingar fram.

... tar ett övergripande ansvar för 
församlingsplantering, särskilt i 
storstadsregioner, och hälsar regel-
bundet nya församlingar välkomna 
som växt fram i Guds mission.

MÅL 
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sina erfarenheter. Som en följd av både 
helheten och det vi fick höra då, växte 
drömmen om 50 nya församlingar fram. 
En förhoppning började formuleras och 
ansatser till en handlingsplan formuleras. 
Vid ett fjärde och sista möte arbetade vi 
med underlag till en strategi. Under 2016 
skrevs en artikel i Sändaren och beslut 
fattades i kyrkokonferensen om fortsatt 
arbete med församlingsgrundande där 
målet om 50 nya församlingar också fanns 
med.

Resan fick alltså konkreta resultat i form 
av beslut och underlag till strategi. Samti-
digt var själva resan tillsammans ett mål 
i sig; att olika perspektiv fick stötas och 
blötas i gemenskap omkring den avgö-
rande frågan om hur evangeliet kan få ta 
gestalt i nya former och på nya platser i 
vårt land.

TEXT: PER WESTBLOM
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I åtta år har byutvecklingsprojekt genomförts av vår 
samarbetskyrka Thailand Karen Baptist Union med stöd 
från Sida. I byn Phatabokee har det bl a handlat om 
grisuppfödning. Foto: Maria Brunander
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... rustar församlingar och individer  
till tjänst för människor (praktisk 
diakoni) och skapelsen (klimat-
rättvisa).

MÅL 

4

issionens huvuduppdrag 
handlar om att människor 
ska komma till tro på Jesus 
Kristus och att göra den 

här världen bättre för alla. Båda delarna 
behövs för att missionen ska bli hel.

I flera av de länder där Equmeniakyr-
kans samarbetskyrkor finns svarar inte 
statsapparaten upp till de grundläggande 
behov som landets medborgare har. I 
flera av de länder där Equmeniakyrkans 
samarbetskyrkor finns lever människor i 
mycket utsatta situationer.  

Equmeniakyrkan, dess församlingar, dess 
medlemmar och betjänade har möjlighet 
att bidra till förändring för människor i 
andra länder. Vi bidrar till förändring ge-
nom ekonomiskt och personellt stöd till 
samarbetskyrkors sociala arbeten.

STÖD FRÅN SIDA 
Under 2016 tog 
Equmenia kyrkan 
emot 6,5 miljoner 
kronor från Sida i 
direkt stöd till projekt 
i Pakistan, Demokra-
tiska Republiken Kon-
go, Thailand, Indien, 
Moldavien och till 
Kyrkornas världsråds 
projekt i Afrika.

I Phatabokee börjar  
utveckling med grisar
Många av Equmeniakyrkans samarbetskyrkor driver sedan länge stora 
sociala arbeten och verksamheter. Arbeten och verksamheter som många 
gånger gör stor skillnad för människors liv och vardag. Det kan handla 
om allt från att driva skolor och sjukhus, till vägbyggen, återplantering 
av skog och förebyggande arbete för att undvika våld i nära relationer.

Equmeniakyrkan är medlem i SMR, 
Svenska Missionsrådet. Via dem kan vi an-
söka om finansiering från Sida för projekt 
eller program som syftar till samhällsut-
veckling i andra länder. De projekt och 
program som får finansiering av Sida bi-
drar till att bekämpa fattigdom och stärka 
människors kunskap och möjligheter att 
förändra sin situation.

Ett exempel på ett internationellt utveck-
lingssamarbete som får Sidafinansiering 
via Equmeniakyrkan är det byutvecklings-
projekt som genomförs sedan drygt åtta 
år av vår samarbetskyrka Thailand Karen 
Baptist Convention. Projektet syftar till in-
tegrerad utveckling i 12 byar i nordvästra 
Thailand med bland annat spargrupper, 
kooperativa butiker, förbättrade odlings-
metoder. 

M
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En av byarna heter Phatabokee och där 
är de mycket stolta över sina grisar. Gris-
uppfödning ingår i projektet på så sätt att 
byn fått några grisar som start. När grisar-
na får kultingar delar de familjer som fått 
de första grisarna med sig till andra. Ett 
ytterligare exempel på en del i projektet 
är det som kallas ”land mapping” och som 
innebär att byborna tillsammans med 
lokala myndigheter definierar vilka land-
områden som är för bostäder, vilka som är 
för odlingar och vilka som är naturreser-
vat. Att man gemensamt kommer överens 
och gör dessa kartor gör att landkonflikter 
kan undvikas. Byn har också bett lokala 
myndigheter om stöd och även fått det, 
bl a till material för att bygga en offent-
lig toalett. En svårighet i kontakten med 
myndigheterna är att det är så få som kan 
läsa och skriva thai som är det officiella 
språket i Thailand.

Två andra exempel på projekt med Sida-
finansiering är projekt i Moldavien och 
projekt tillsammans med KV, Kyrkornas 

världsråd. 
I Moldavien samarbetar vi med organi-

sationen ”Beginning of Life” som arbetar 
mot människohandel och för att utsatta 
ungdomar ska få en framtid.  Lärare utbil-
das också i hur de i sin undervisning kan 
bidra till att elever inte luras in i traffick-
ing. 

Kyrkornas världsråd driver ett stort 
arbete i Afrika där de utmanar och stödjer 
lokala kyrkor i deras arbete med hivsmit-
tade och aidsdrabbade. Ett exempel på en 
konkret insats inom projektet är mor- och 
farmödrar som lär sig hur de ska stödja 
sina barnbarn vars föräldrar dött i aids. 
Målet är att barnen ska accepteras och 
integreras i samhället och i kyrkan.

Utöver sidastödet är våra kollekter, må-
nadsgivande och bönestöd ett kraftfullt 
bidrag till att människor i utsatta situa-
tioner ges möjlighet att själva påverka sin 
framtid och vardag.

TEXT: ULRIKA MORAZAN

I Moldavien lär 
organisationen 
”Beginning of Life” 
ut hur lärare kan få 
elever att inte luras 
in i trafficking. 
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... rustar församlingar och individer  
till tjänst för människor (praktisk 
diakoni) och skapelsen (klimat-
rättvisa).

MÅL 

4

I projektet ”Förbättra miljön genom lokala 
initiativ” planteras träd i en av byarna i  
Solapurområdet i Indien. Skolklasser och by-
befolkning hjälps åt. Foto: Barbro Daelander
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engagemanget i klimatfrågan finns 
en bred samsyn mellan kyrkor och 
samfund inom Sveriges Kristna Råd.  
Inför och efter FN:s klimatkonferens 

i Paris har viktiga uttalanden gjorts med 
krav att världens ledare måste leverera 
rättvisa och effektiva klimatåtgärder som 
förhindrar katastrofala klimatförändring-
ar och ger världens fattigaste en möjlighet 
till hållbar utveckling. 

Detta har följts upp i en del regional/lo-
kal press genom liknande uttalanden med 
underskrifter av medarbetare i försam-
lingar i Equmeniakyrkan. 

Som en del i teologisk fördjupning ingår 
ett kapitel med rubriken ”Hela skapelsen 
ropar – diakoni i klimatfrågans perspek-
tiv”, i boken Teologi för församlingsbruk som 
utkom i slutet av 2016. 

Några seminarier om klimatfrågan har 
genomförts i samverkan mellan regioner 
och församlingar. 

Samverkan har skett med Diakonia i 
namninsamling med krav på ”Klimaträtt-
visa” där många församlingar har bidra-
git. En resa till Paris med flera deltagare 
från Equmeniakyrkan planerades, men 
fick ställas in p g a säkerhetsläget.

Globala veckan har haft klimattema 
och många arrangemang har genomförts 
runt om i landet. 

Equmeniakyrkan har också medverkat i 
framtagandet av en ekumenisk hemsida 
med namnet Hållbar kyrka, som lanse-
rades i slutet av 2016. Här finns material 
att använda för församlingar och enskilda 
som vill lära mer och bidra i arbetet. 

Equmeniakyrkan finns också med i Kyr-
kornas Världsråds arbetsgrupp för klimat/
hållbarhet. Frågan om klimaträttvisa står 
i centrum och lyfts med viss framgång in i 
FN konferenserna om klimatfrågan. 

TEXT: LENNART RENÖFÄLT

Klimatfrågan framstår alltmer som en ödesfråga för mänskligheten. 
Då blir det allt mer aktuellt att ställa frågan om vad vårt ansvar att 
bruka och vårda skapelsen innebär.  

Vi vill påverka i 
rätt riktning

Den ekumeniska 
hem sidan  
’Hållbar kyrka’ 
lanserades 2016.

I
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... rustar församlingar och individer  
till tjänst för människor (praktisk 
diakoni) och skapelsen (klimat-
rättvisa).

MÅL 
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et har också gett en möjlighet 
att få utbyta tankar, idéer, er-
farenheter och bygga relationer 
mellan församlingarna. Vissa 

teman har varit gemensamma i alla regi-
oner, men de regionala kyrkoledarna har 
även anpassat innehållet utifrån regio-
nens specifika behov.  

Upplägget har varit föreläsningar, 
workshops, gruppövningar och hem-
uppgifter. Viktiga och centrala ämnen 
att diskutera och reflektera runt är: Vad 
innebär det att vara arbetsgivare? Vilket 
ansvar har vi som styrelse? Vad innebär 
de olika rollerna i styrelsen? Hur hanterar 
vi kriser och konflikter? Hur utvecklar vi 
en församling? Vad innebär det andliga 
ledarskapet? Hur är det att leda en för-
samling? Genom styrelseutbildningarna 
har Equmeniakyrkan velat rusta, stödja 
och ge verktyg så att styrelserna kan vara 
goda arbetsgivare och utföra sitt uppdrag 

Styrelsens ansvar  
allt större

på bästa möjliga sätt.       
Regionerna gör här ett värdefullt arbete 

och det har varit stimulerande att möta 
det engagemang och intresse som finns 
bland våra förtroendevalda.

– Att få bidra med att anordna dessa 
mötesplatser för utbyte av kunskaper och 
erfarenheter har känts mycket menings-
fullt, säger Lena Bergström, regional 
kyrko ledare i Equmeniakyrkan Region 
Nord. 

För att ytterligare stödja både styrelser 
och medarbetare i Equmeniakyrkan 
startade ett partsgemensamt arbete under 
2016 mellan Equmeniakyrkan, Vision och 
EqMed med syfte att förebygga ohälsa 
bland medarbetarna i våra församlingar. 
Tillsammans kan vi utbyta erfarenheter 
och hitta åtgärder för att främja en god 
arbetsmiljö.  

TEXT: CHRISTINA GRAFSTRÖM

Med regionala styrelseutbildningar har Equmeniakyrkan velat  
stärka kunskapen om ideella föreningars ansvar men även inspirera 
i detta viktiga uppdrag. 

45
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Tredje måndagen i januari varje år är det 
Martin Luther King-dagen. Priset till hans min-
ne gick 2016 till Malena Ernman. Eva Brunne 
och Karin Wiborn från priskommittén.  
Foto: Rebecka Hellqvist
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... är en profetisk röst i samhället 
och bidrar aktivt till opinionsbildning 
med fokus på migration, mångfald 
och barns och kvinnors rättigheter 
(profetisk diakoni)

MÅL 

5

qumeniakyrkan genomför årligen ett antal 
större insatser med tydligt fokus på opi-
nionsbildning. En viktig sådan insats är 
Martin Luther King-priset. 2015 delades det 

ut till Anna Libietis, verksamhetsledare för projektet 
”Svenska med baby”. 2016 gick priset till Malena 
Ernman, operasångerska och framträdande debattör. 
Priset delas alltid ut i Norrmalmskyrkan i Stockholm 
på Martin Luther King dagen, en kyrka som han själv 
besökte då han var i Stockholm för att ta emot No-
bels Fredspris 1964. Priset har inte blivit så publikt 
som vi hoppats på, men med hjälp av sociala medier 
har vi lyckats öka antalet besökare till prisutdel-
ningsceremonin. Dock har ännu ingen stor tidning 
eller tv-kanal valt att berätta om priset i ett reportage 
eller nyhetsinslag.

Under Almedalsveckan är Equmeniakyrkan sedan fle-
ra år arrangör av flera seminarier. Under 2016 hand-
lade dessa om värderingar, ledarskap och klimat. 
Om flyktingar, folkrätt och omvärldens ansvar för 
fred i Israel och Palestina och om hur tro kan vara 
en politisk kraft. Tack vare samarbetet med Diakonia 
kunde vi engagera Anders Kompass  som högaktuell 
gäst, och fylla Vårdklockans kyrka i Visby till bred-
den. Dessutom mötte vår kyrkoledare Lasse Svensson 
och ärkebiskop Antje Jackelén integrationsministern 
Morgan Johansson om våra stängda gränser. Sam-
manfattningsvis blev det lyckade arrangemang på 
plats, men osäkert hur vår närvaro i Almedalsveckan 
ska värderas och ses i ett större påverkansperspektiv.

Opinionsbildning

Särskilda insatser har gjorts för barns och kvinnors 
rättigheter. Thursdays in Black är en sådan insats 
som vill utmana de attityder och strukturer som 
är orsaken till våld och våldtäkt. I nationell media 
och externa föreläsningar har vi fått vara en röst för 
barns rättigheter med särskilt fokus på barn i behov 
av särskilt stöd.

Tillsammans med Sveriges kristna råd lyckades vi i 
december 2016 nå ut i allmän media med kyrkornas 
gemensamma aktion ”Juluppropet – för en human 
flyktingpolitik”. Vid kampanjslutet blev resultatet 79 
224 namnunderskrifter.  Ett viktigt gensvar på kyrko-
ledarnas initiativ.

TEXT: GEORGE OLVIK

Anders Kompass fyllde Vårdklockans kyrka under  
Almedalsveckan. Foto: Moises Castillo/TT

E
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Efter 25 år på Diakonia går Bo Forsberg i pen-
sion. Enligt generalsekreteraren har Diakonia 
aldrig haft så bra relationer till Equmeniakyrkan 
som nu. Framöver tror han på ett ännu tätare 
samarbete. 

Bo Forsberg talar sammanbitet om vindarna som 
blåser. Engagemanget – och viljan att förändra – 
märks snabbt. I en kyligare politisk tid verkar inte en 
lugnare tillvaro vara något han längtar efter.  

Han säger att han i grunden är en optimist. 
Pendeln kommer att svänga. Men 2017 tror han blir 
ganska mörkt.  

Just därför är det med viss vånda han ser slutet av 
sin karriär. 

– Jag kommer inte att sätta mig och mata duvor. 

Även framöver vill jag kämpa för en bättre värld. 

Från Kongo till Diakonia. Som 22-åring kom Bo 
Forsberg som missionär till Kongo. I sex år såg han 
människor mördas, kidnappas, förtryckas. Folket var 
fattigt och makteliten självupptagen. Vad han mötte 
har han därefter burit med sig. 

Bo Forsberg var ung och entusiastisk. Men ju mer 
han såg under dessa formativa år, desto mer kom 
han att tvivla. Han undrade om orden om himlen 
och den personliga frälsningen höll, om han verkli-
gen kunde förmedla hopp till de utsatta och förtryck-
ta. Var han och kyrkan en profetisk röst i samhället 
där de verkade? 

Åren i Kongo bidrog till en tros- och livskris för Bo 
Forsberg. Men det skulle snart vända.   

Dags att höja rösten
Enligt Bo Forsberg vill ägarna (Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen) att Diakonia ska vara en  
proffessionell biståndsorganisation inte en missionerande verksamhet.
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... är en profetisk röst i samhället 
och bidrar aktivt till opinionsbildning 
med fokus på migration, mångfald 
och barns och kvinnors rättigheter 
(profetisk diakoni)

MÅL 

5– Av en tillfällighet mötte jag befrielseteologer 
från Latinamerika. De hjälpte mig att se evangeliet 
i ett nytt ljus, hur bibeltexter blir relevanta i sitt 
sammanhang. Jag kände mig inspirerad igen och 
kom kort därefter till Frikyrkan hjälper, nuvarande 
Diakonia.

Det har blivit 25 år på Diakonia, varav merparten 
som generalsekreterare. Bo ser nästan lite generad ut 
när jag frågar hur han kunnat vara chef så länge, och 
passar frågan till andra. Men han talar gärna om hur 
livets möten gett honom kraft. Om möten i Equme-
niakyrkans församlingar ”med de mest givmilda jag 
träffat”. Om möten i de mest utsatta av områden, där 
folk trots allt vill tro att livet kan förändras. Att en 
bättre värld är möjlig.   

– På väg hem från dessa platser tänker jag: Orkar 
hon eller han, då orkar jag!

Den kristna värdegrunden. Vi talar om en kristen 
värdegrund, om vad en sådan – och övertygelsen att 
varje människa är skapad av Gud – betyder i Diakoni-
as arbete och relationer. Och om föreställningar om 
en politiskt ensidig – eller vänstervriden om man så 
vill – organisation. I många år har Bo Forsberg hört 
denna åsikt. 

– Vi har aldrig favoriserat något parti. Men den 
som driver frågor om ekonomisk rättvisa, feminism 
och mänskliga rättigheter får en stämpel som vän-
ster. Det är beklagligt, säger Bo Forsberg indignerat. 

Vill kyrkan på allvar vara en profetisk röst kan 
dessa frågor inte undvikas, anser han. 

– Inom kyrkan tänker många som jag, men talar 
inte högt om det. Viskande kan de säga: ”Vad bra att 
du tog upp det här, i vår församling går det inte.” 
Den spänningen lever vi med överallt, också i kyrkan 
i Sverige.
   – Men kyrkan måste våga vara en profetisk röst, i 
ord och handling. Inte minst när vi ser populistiska 
krafter och länder som polariseras. Murar mellan 
människor kommer aldrig att vara lösningen. Det 
måste vi berätta – och agera mot! 

Han vill att de kristna ska höja sin röst, men också 
orka förstå. Värna samtalet, inte fly dem som tänker 
annorlunda.  

Kritiken att Diakonia är alltför politisk, och otyd-
lig mot externa parter med sin kristna värdegrund, 

det tycker Bo är missvisande.
– De flesta jag möter vet vad och vilka vi represen-

terar, och har stor respekt för det. Respekten hänger 
samman med den kompetens vi har i frågor om 
klimat, handelsavtal, vapenexport, demokrati och 
mänskliga rättigheter. Politiker i Sverige vet vad vi 
talar om och ifrågasätter inte den kristna grund vi 
står på.

Goda samtal med Equmeniakyrkan. Relationerna till 
Equmeniakyrkan, som tillsammans med Svenska 
Alliansmissionen är huvudman för Diakonia, tycker 
Bo Forsberg är bättre än någonsin. Generalsekretera-
ren talar om ett ömsesidigt förtroende. Han lovordar 
Diakonias styrelse – ”den mest kompetenta på 25 år” 
– och talar varmt om den avsiktsförklaring som Dia-
konia och Equmeniakyrkan arbetat fram. Där framgår 
hur relationerna ska stärkas och att man förstår hur 
de två kompletterar varandra. Enligt Bo Forsberg vill 
ägarna att Diakonia ska vara en professionell bistånds-
organisation, inte en missionerande verksamhet.      

Samtidigt finns en spänning. Det handlar om hur 
Diakonia och Equmeniakyrkan på bästa sätt drar 
fördel av varandra, om insamlingar och prioritering-
ar (de vänder sig båda till församlingsmedlemmar). I 
relation till några av systerkyrkorna har Equmenia-
kyrkan till exempel ett eget biståndsarbete. 

Bo Forsberg säger att många av de globala utma-
ningar vi nu ser – till exempel om klimatet, ökade 
flyktingströmmar och ekonomisk ojämlikhet – kom-
mer att leda till nya sätt att arbeta med bistånd. 
Frågor som dessa medför därför även nya krav på 
Diakonia och Equmeniakyrkan – hur de samarbetar 
och vad som förväntas av den som gör anspråk på att 
vara en profetisk röst. 

– Nya visioner och samarbetsformer kommer att 
behövas, säger Bo Forsberg. 

TEXT: ANDREAS LINDERYD
FOTO:  MARTINA HOLMBERG
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Församlingar i Equmeniakyrkan har 
länge arbetat med flyktingar. Våren 
2016, parallellt med stora förändring-
ar i asylpolitik och antal asylsökande, 
växlade Equmeniakyrkan upp sitt 
arbete. 

– Vi anställde fyra regionala samordnare, 
och började med att kartlägga vad försam-
lingarna gjorde. Nu vet vi att 250 försam-
lingar jobbar med detta på något sätt, 
säger Inga Johansson.

Hon är nationell samordnare för detta, 
och berättar om det tillsammans med sina 
regionala kolleger. De jobbar över hela 

landet, men är placerade i varsin region - 
Emanuel Furbacken i Region Väst, Yvonne 
Göranson i Region Mitt, Eva Kunda Neid-
ek i Region Syd och Anna-Carin Persson 
Stenbeck i Region Stockholm. 

De ska stödja församlingarna, som förstås 
arbetar på olika sätt. Mycket handlar om 
mötesplatser, språkkaféer - det kan betyda 
tematräffar och undervisning likaväl som 
sociala aktiviteter och kaféhäng, men det 
betyder alltid möten. Som väcker frågor.

– Vi blir lite konsulter, folk undrar hur 
man kan tänka i kontakten med musli-
mer, och vad som händer om en afghansk 

Stort     engagemang  
för flyktingar

Församlingarna får ny energi av arbetet med ny-
anlända och de får i sin tur språk och gemenskap. 
Foto: Eva Kunda Neidek
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... verkar för att vara en kyrka för 
hela livet som utgör en mångfald av 
människor.

MÅL 

6
En del av de nya är pingstvänner från Afrika, en del konverterar 
från islam, andra är från östkyrkorna ... det kan skava eller inspi
rera, men det påverkar absolut församlingarna och hur vi formar 
morgondagens kyrka.

kille konverterar och sedan blir tillbaka-
skickad, berättar Emanuel. 

Samordnarna sprider kunskap också på 
kurser och nätverksträffar, och samverkar 
med andra organisationer, och med myn-
digheter. Samarbetet med Migrationsver-
ket är självklart, men det gör inte kyrkan 
okritisk, och i mötena med de asylsökan-
de väcks frustration, berättar Yvonne: 

– Någon kanske får veta att de ska flytta 
samma eftermiddag, och där står volontä-
rer och kan inte göra någonting. Och ser 
hur människor går sönder. 

Engagemanget blir stort – det här är på 
riktigt – och det är fantastiskt. Alla sam-
ordnarna beskriver att församlingar får ny 
energi av detta arbete, många nya volon-
tärer kommer med, det är mycket glädje. 
När det också blir svårt handlar det om de 
asylsökandes liv, men också om att saker 
förändras.

– En del av de nya är pingstvänner från 
Afrika, en del konverterar, andra är från 
östkyrkorna ... det kan skava eller inspi-
rera, men det påverkar absolut försam-
lingarna och hur vi formar morgondagens 
kyrka, säger Yvonne.

Ibland blir det konflikter om prioriteringar 

och rutiner - ska verkligen flyktingarna bo 
i scoutlyorna, varför är inte besticken på 
rätt plats i köket? - och ibland handlar det 
om främlingsfientlighet.

– Så är det. Men jag tycker ändå att det 
finns en väldigt stark kraft i Equmenia-
kyrkan för att driva de här frågorna, säger 
Emanuel, och Inga fyller i:

– De flesta som kommer är muslimer, 
men församlingarna har inte stängt några 
dörrar för det.

Den samlade bilden är att våra försam-
lingar tar initiativ och öppnar sina dörrar. 

TEXT: DAVID BERJLUND

Bilden ovan: Inga 
Johansson är  
samordnare för 
Kyrka-Samhälle.
Anna-Carin Persson 
Stenbeck, Emanuel 
Furbacken, Yvonne 
Göransson och Eva 
Kunda Neidek har 
varit flyktingsam-
ordnare under 2016.
Foto: Rebecka Hell-
qvist
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MER SOM FÖRENAR 
ÄN SKILJER OSS
Samarbetet mellan kyrkorna i Sverige är unikt.  
Olle Alkholm ser i alla samfund en ekumenisk  
strävan. ”Många av oss har samma utmaningar”,  
säger Equmenia kyrkans biträdande kyrkoledare.

Delar ur den svenska kyrkodelegationen som var på plats i Rom vid helgonförklaringen av Elisabeth Hesselblad. 
Fr v: Lasse Svensson (Equmeniakyrkan), biskop Anders Arborelius (Katolska kyrkan), Karin Wiborn (SKR) och fader 
Josef Togan (Syrisk-ortodoxa kyrkan).
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r 2016 var ekumeniskt intensivt 
och framgångsrikt. Equmenia-
kyrkans och Svenska kyrkans 
årsmöte sa ja till en överens-

kommelse. Tidigare hade Metodist kyrkan 
och Svenska kyrkan samt Missionskyrkan 
och Svenska kyrkan ett liknande avtal.

Under året blev kyrkoledare Lasse Svens-
son ordförande i Sveriges Kristna Råd, och 
då talesperson för 26 kyrkor i fyra famil-
jer: den lutherska, den frikyrkliga, den 
katolska och den ortodoxa/österländska. 
Ordförandeskapet alterneras och Lasse 
Svensson tog över efter biskop Anders 
Arborelius, Stockholms katolska stift. 

”Den viktigaste uppgiften handlar om 
att vara en tydlig och samlad röst för den 
kristna kyrkan i samhällsdebatten. Det är 
också en arena för kyrkornas företrädare 
att mötas, lära känna varandra, samtala 
och djupna i olika relevanta frågor”, sa 
Lasse Svensson vid tillträdet.   

2016 besökte påven Franciskus Sverige. 
Påven kom till Lund för att med katoliker 
och lutheraner uppmärksamma 500-års-
minnet av reformationen. Detta historiska 
dygn fanns Equmeniakyrkan på plats. 

Equmeniakyrkan prioriterar ekumenis-
ka kontakter. Olle Alkholm talar om det 
pågående samtalets betydelse. 

– Vi har en annan tideräkning än före-
tag och andra organisationer. Vi tycker 
inte att samtalen med Svenska kyrkan ta-
git så lång tid, säger Olle på frågan varför 
det tog fyra år att få ett avtal i hamn.

Gemensamma möjligheter. Nu planeras 
ett samarbetsråd med uppgift att få till 
lokala överenskommelser. En laddad fråga 

är dopet. Om en församling i Equmenia-
kyrkan väljer att skriva under ett lokalt 
avtal är det inte möjligt att förrätta det 
som Svenska kyrkan betraktar som ett 
omdop. 

Goda samtal förs också med andra 
frikyrkor. 

– När jag började som pastor hade vi 
inga gemensamma församlingar med 
Pingstkyrkan. Så är det ju i dag. 

Olle Alkholm säger att kyrkan behöver 
påminnas om att den kristna enhetstan-
ken kommer från Jesus själv. Att kyrkos-
plittring i någon mening är synd. Kanske, 
funderar Olle, kan även lokala ekumenis-
ka ambitioner bättre bejakas.

Men, säger han också, skrapar man på 
ytan är det mer som förenar än skiljer 
kyrkorna åt. I flera frågor är viljan till 
samarbete stort, till exempel om klimatet, 
utanförskap och människor på flykt. Kyr-
koledaren nämner även den slags globala 
populism som växer fram. 

Sekulariseringen är en annan gemen-
sam utmaning. I Sverige finns stor okun-
skap om kristen tro, hävdar Olle. 

Unikt samarbete. Året 2016 avslutades 
med juluppropet för en human migra-
tionspolitik. Olle Alkholm ser i detta ett 
konkret exempel på kyrkornas fördjupade 
enhet. 

– I ett globalt perspektiv är det unikt 
att kyrkorna står bakom samma initiativ. 
Vi har kommit ganska långt i det här lan-
det, trots att en del tycker att vissa saker 
går lite sakta. 

TEXT: ANDREAS LINDERYD
FOTO: MIKAEL STJERNBERG

Samtalen  
med Svenska 
kyrkan har 
inte tagit så 
lång tid.

... för förpliktigande samtal om 
fördjupad enhet och ömsesidighet 
med andra kristna samfund och 
samarbetskyrkor.
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Isac från Kairo är 
missionär i Sverige
I Högdalskyrkan i södra Stockholm jobbar en egyptisk missionär. 
Isac Zekry kom till Sverige första gången 2013, inbjuden av  
Svenska Missionsrådet. ”Då mötte jag arabisktalande här i  
Högdalskyrkan, och de undrade om jag inte kunde komma hit, 
som pastor”, säger han.

Isac Zekry kände en stark kallelse från 
Gud att komma till Sverige för att arbeta 
bland arabisktalande.
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... för förpliktigande samtal om 
fördjupad enhet och ömsesidighet 
med andra kristna samfund och 
samarbetskyrkor.
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i sitter i kyrkans källarvåning 
med en kopp kaffe, och han 
berättar om kontakterna som 
byggdes upp, med resor och 

internetkontakter. Han arbetade sedan 
2005 mitt i Kairo, som pastor i en stor för-
samling som tillhör den presbyterianska 
kyrkan Nilens Synod. 

– Jag hade en stabil situation i Egypten, 
men jag lärde känna folk här och hörde 
deras behov, och med dem kände jag en 
stark kallelse från Gud att komma hit.

Isac bad och tänkte, och sändes till slut 
hit, som missionär inom Equmeniakyr-
kan. Han och hustrun Phoebe, och en 
femårig son, kom i januari 2016. Nu job-
bar han med grupper av arabisktalande 
på olika håll – i Jakobsberg och Södertälje, 
Strängnäs och Dals-Ed – och kommer att 
arbeta i fler delar av Sverige. 

Men basen är Högdalskyrkan. Där finns 
uppåt hundrafemtio arabisktalande vuxna 
och barn. Isac arbetar med samtalskontak-
ter och barnverksamhet, han möter musli-
mer – i Egypten arbetade han en hel del 
med religionsdialog – och håller förstås i 
gudstjänsterna på arabiska varje onsdag. 

Men han betonar att verksamheten på 
arabiska inte är separat. Högdalskyrkan 
har samlingar för olika språkgrupper, och 
arabisktalande bjuds självklart in till sön-
dagsgudstjänsten, men framför allt jobbar 
man tillsammans, i det vanliga arbetet.

– Den här kyrkan och de svensktalande 
här är mycket välkomnande. Du förstår, 
det är viktigt att få fira gudstjänst på 
sitt modersmål, och när kyrkan öppnar 
dörren och ordnar sådana gudstjänster, då 
känner sig människor trygga och vill vara 
med också på annat. Då blir det integra-
tion. 

Det är långt mellan Kairo och Högdalen, 
men Isac känner igen sig i Högdalskyr-
kans sätt att fira gudstjänst. Det är en 
trygghet, precis som det är att få använda 
det språk man verkligen behärskar – vik-
tigt, inte minst i själavårdssamtal. 

Och så behöver man lära sig svenska. 
Han går på SFI och är ibland med på 
Högdalskyrkans språkkafé – sonen lär 
sig snabbare, och svenskan är svårare att 
prata än att förstå, påpekar han, men för 
att förstå samhället och ha direktkontakt 
med folk måste man ju kunna språket.

Nu har halva den tid som är bestämd 
för honom i Högdalen redan gått.
– Men jag hoppas kunna stanna. Jag 
känner att jag kommer in i samhället 
här. Arbetet växer, människor från olika 
kulturer och kyrkliga traditioner kommer 
hit, och det är en stark erfarenhet och en 
stor utmaning för mig, och jag tror folk 
uppskattar mitt budskap.

TEXT & FOTO: DAVID BERJLUND

V
Det är viktigt 
att få fira 
gudstjänst  
på sitt eget 
modersmål.
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Kyrkorna blir starkare av att samarbeta. 2016 
var Juluppropet för en human migrationspolitik 
ett lysande exempel på det. Närmare 80 000 
svenskar ställde sig bakom uppropet. ”Hade 
Equmeniakyrkan stått ensam i detta hade det 
blivit platt fall”, säger nationella chefen Per 
Westblom. 

Vi backar en tid, till hösten 2015. Per Westblom 
berättar om glädjen som församlingar då upplevde 
av att kunna hjälpa de många på flykt. De agerade 
snabbt, krävde att kyrkans ledning skulle avsätta 
resurser och anställa samordnare. Precis så vill Per 
Westblom att det ska fungera. Initiativen ska komma 
underifrån, kyrkostyrelsen prioritera och skjuta till.   

Det fanns förhoppningar om nytt liv och rörelse i 
församlingen. Så många fler och olika människor på 
orten innebar något man länge drömt om. 

Men oron fanns där också. Kring asyl- och migra-
tionspolitiken kände många medlemmar ett stigande 
missnöje. Gradvis kom allt fler att undra om den 
lokala församlingen hade orken och resurserna.    

– Jag mötte en pastor som lite försiktigt undrade 
hur församlingen skulle prioritera. Känslan var att 
den inte mäktade med allt som skulle göras, att den 
till exempel inte samtidigt klarade att stötta EU-mig-
ranterna och vårt arbete i Kongo, säger Per West-
blom.

Längtan efter förnyelse fanns där. I dag, säger Per 
Westblom, tenderar nya församlingar i Sverige att 
utvecklas till etniska församlingar. Han skulle gärna 

se att nya och gamla svenskar gör mer för en integra-
tion. 

Den nationella chefen tillägger att Equmeniakyr-
kan avser att starta 50 nya församlingar före 2025. 

– De senaste fem åren har 180 nya församlingar 
startats i Sverige. Men bara 40 av dem inom ramen 
för de etablerade samfunden.

Värnar religionsdialog. I februari 2016 installera-
des Isac Zekry Shokri som pastor i Högdalskyrkan 
i Stockholm. Shokri är från Egypten och som ara-
bisktalande pastor ser Per Westblom honom som 
viktig också i dialogen med Sveriges muslimer. Även 
Westbloms kollega Gerard Willemsen, chef för den 
internationella enheten, har stora förhoppningar på 
Shokris närvaro i Sverige.  

Isac Zekry Shokri är Equmeniakyrkans första mis-
sionär från Egypten.

– Vi som sänder missionärer behöver också kunna 
ta emot. Om vi inte finns hos varandra, hur kan vi då 
vara en enda kropp? Relationer i en kropp är alltid 
ömsesidiga; lider en del, lider hela kroppen, förkla-
rar Gerard och börjar prata om Syrien. 

Per Westblom berättar om Equmeniakyrkans arbete 
med evangelisation och religionsdialog. Han refere-
rar till en person som sa: ”Jag vill inget hellre än att 
min muslimska vän blir kristen, och han inget hellre 
än att jag ska bli muslim.” 

Det är viktigt, säger Per, att kunna leva sida vid 
sida, i respekt och utan dolda agendor.  

– Jag kan fascineras av muslimsk tro. Av bönen 
fem gånger om dagen, hur vissa kan tala mer res-

Starkare tillsammans
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pektfullt om Jesus än en kristen, att lydnaden inför 
Gud får konsekvenser. Samtidigt tror jag att Jesus är 
avgörande i vår relation till Gud, att Gud har visat sig 
i Jesus Kristus.

Gerard Willemsen vill att Equmeniakyrkan ska arbeta 
mer med religionsfrihetsfrågor, inte minst på platser 
där kristna lever under hårt förtryck. Han nämner 
Centralasien och Mellanöstern.  

– Det kan handla om ett påverkansarbete och 
utbildning för församlingsledare om religionsfri-
het. Men viktigast är nog vår närvaro. Det går inte 
att överskatta betydelsen att vara på plats och visa 
solidaritet. 

Gerard varvar begreppen holistisk och integral 
mission, säger att mission är vittnesbörd men också 
diakoni och gemenskap. I relation till kyrkor i andra 
länder vill Equmeniakyrkan vara jämlik och ömsesi-
dig. Det är lättare i vissa fall än i andra, säger Gerard, 
och förklarar att Sida-projektens stora belopp kan 
bidra till en känsla av obalans. En annan utmaning 
är när systerkyrkor vill mer än vad Equmeniakyrkan 
har kapacitet till.       

Täta samtal med andra kyrkor. I relation till kyr-

korna i Sverige talar Per Westblom om ett givande 
samarbete. Han använder uttrycket ”nätverksbaserad 
operativ ekumenik”, och att framför allt frikyrkorna 
försöker dela erfarenheter med varandra. 

– Stämningen inom Sveriges Kristna Råd är väldigt 
god. Vi gläds med varandra när det går bra.

Något som särskilt överraskat under året?
– Kanske att vi ser ett större stöd för ett gemen-

samt kaplanskap inom institutionssjälavården, alltså 
inom sjukhuskyrkan, universitetskyrkan och krimi-
nalvården. Jag hoppas på en bättre ekumenisk sam-
ordning, nu har varje kyrkofamilj sitt eget arbete. 
Vi får se, Svenska kyrkan drar sig lite för ett sådant 
samarbete fullt ut. 

Både Per och Gerard återkommer till det missions-
dokument som Equmeniakyrkan har tagit fram. 
Per skulle gärna se det diskuteras mer än hittills i 
församlingarna. 

– Vi säger att vi ska predika budskapet om Jesus 
för varje människa och arbeta för att göra världen 
bättre. Att det ska bli en helhet, det ser jag som kyr-
kans ständiga och stora uppgift. 

   TEXT: ANDREAS LINDERYD

Starkare tillsammans

... för förpliktigande samtal om 
fördjupad enhet och ömsesidighet 
med andra kristna samfund och 
samarbetskyrkor.
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EN HÅLLBAR KYRKA
År 2013 kom Marianne Dahl Radhe till en arbetsplats med stora  
ekonomiska och administrativa utmaningar. Equmeniakyrkan var  
ett nytt kyrkosamfund – inte en fusion mellan Baptistsamfundet, 
Metodist kyrkan och Missionskyrkan. 

Det föll på den tillträdande admi-
nistrativa chefen att bana väg 
för nya rutiner och traditioner. .

– Våra tre bildarsamfund 
hade olika sätt att redovisa verksamhet 
och det har tagit sin tid att överföra 
tillgångar och skulder. Men numera har 
vi väl fungerande processer. Det är inte 
längre så rörigt som när samfundet var 
nytt, säger Marianne. 

Målet om en funktionell ekonomi 
formulerades under en ekonomiskt stökig 
period. För Marianne Dahl Radhe blev det 
tidigt angeläget att få till modeller och 
rutiner som ska fungera över tid.  

– Equmeniakyrkan startade utan eko-
nomiska resurser. Vi fick inte loss pengar 
från de gamla samfunden, och våra intäk-
ter dröjde. 

Marianne var personen som skulle säker-
ställa att baptister, metodister och missi-
onare var trygga i övergången. Samtidigt 
hade hon ansvaret att skapa något nytt. 
Att inte nödvändigtvis göra som bildar-
samfunden gjort. 

– Utöver att vi behövt anpassa oss till 
olika traditioner så har det i övergången 
funnits redovisningstekniska, skattemässi-

ga och juridiska utmaningar. Till exempel 
skulle alla pensioner samordnas. För att 
vara en ideell förening är vår pensionsför-
valtning ovanligt stor. 

Kring målet om en hållbar ekonomi talar 
Marianne Dahl Radhe om ansvarsfulla in-
vesteringar, men också om att ett hållbart 
perspektiv kan innebära ett nej till alltför 
optimistiska budgetar. Hon berättar även 
om insatser för att förenkla administratio-
nen och att minska på mängden papper, 
till exempel med hjälp av inskannade 
leverantörsfakturor. 

I sin helhet är samfundets finansiella 
ställning god, förklarar Marianne Dahl 
Radhe. En utmaning blir då att bättre 
visa vad insamlingar och andra resurser 
används till. Hon lägger till att det också 
av ekonomiska skäl är viktigt att vända 
medlemsantalet. 

– Dessutom behöver vi öka antalet som 
betalar kyrkoavgift. Just nu är det bara un-
gefär 25 procent, och vi lyckas inte riktigt 
med våra ambitioner att uppmuntra fler. 

  TEXT: ANDREAS LINDERYD

En utmaning 
är att bättre 
visa vad in
samlingar och 
resurser an
vänds till.



59
EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015–16

... säkerställer att strukturen och  
ekonomin i Equmeniakyrkan är  
funktionell och hållbar.
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BETJÄNADE innefattar 
församlingars med-
lemmar och regel-
bundna deltagare, 
i gudstjänster eller 
annan verksamhet. 
Tillsammans utgör 
det antalet bidrags-
berättigade personer 
som påverkar SST:s 
verksamhetsbidrag till 
kyrkan. För att ta med 
regelbundna deltagare 
i statistiken ska de vara 
folkbokförda i Sverige. 
Genom arbetet med 
nyanlända når vi där-
för många fler än de 
som kan räknas som 
betjänade.

FÖRSAMLINGAR
Mellan 2012-16 har 
65 församlingar 
upplösts. 24 försam-
lingar har lämnat 
Equmenia kyrkan 
för att tillhöra annat 
samfund. 9 för-
samlingar har gått 
samman. Tre nya 
församlingar och en 
ny kristen gemen-
skap har välkomnats 
till Equmeniakyrkan. 
Equmeniakyrkan har 
idag 89 församling-
ar med färre än 10 
medlemmar.
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EKONOMIN 2016 - UTFALL JÄMFÖRT MED RAMBUDGET, TKR

INTÄKTER Utfall Rambudget
 
Kyrkoavgifter 50 987 50 000
Församlingsanslag till regionerna 6 117 7 000
 
Insamlade medel
Internationell verksamhet 27 896 29 000
Nationell/regional verksamhet 19 410 20 000
Gåva S:t Pauls församling, Stockholm 25 766
 
Statsbidrag
Statens stöd till trossamfund 9 612 8 900
Övriga bidrag (SIDA, flyktingarbete SST mm.) 9 111 9 800
 
Övriga verksamhetsintäkter
Uppdragsverksamhet 6 991 6 500
Deltagaravgifter/Försäljning 4 416 4 500
Fastighetsförvaltning 2 144 2 000
 
Finansiella intäkter/fonder 18 000
Finansiellt netto 12 914
Tidigare gåvor som använts under året 11 546
(utnyttjande av ändamålsbestämda medel)
Gåvor som kommer användas senare år -35 704
(reservering av ändamålsbestämda medel)
 
SUMMA INTÄKTER 151 206 155 700
 
 
KOSTNADER
 
Ändamålskostnader
Kyrkoavgift till församlingar -33 520 -33 950
Bidrag till församlingar -23 373 -19 400
Regional verksamhet -18 665 -21 000
Nationell verksamhet -29 301 -26 650
Internationell verksamhet -36 270 -38 500
 
Övriga kostnader
Insamlingskostnader -3 205 -3 200
Administration -13 318 -11 000
Fastighetsförvaltning -2 502 -2 000
Pensionsförvaltning netto -20 723 -
(inklusive avsättning till pensionsskuld)
 
SUMMA KOSTNADER -180 877 -155 700
 
ÅRETS RESULTAT -29 671 0



61
EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2015–16

Övriga intäkter och finansiellt netto 17 %

Statsbidrag 12 %

Bidrag och gåvor – organisationer/stiftelser/företag 3 %

Bidrag och gåvor – församlingar & enskilda givare 34 %

Kyrkoavgifter från medlemmar 34 %

Pensionsförvaltning netto 11 %

Insamling, administration och fastigheter 11 %

Internationell verksamhet 20 %

Nationell/regional verksamhet 27 %

Kyrkoavgifter/bidrag till församlingar 31 %

INTÄKTER 2016

KOSTNADER 2016

... säkerställer att strukturen och  
ekonomin i Equmeniakyrkan är  
funktionell och hållbar.
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* Equmeniakyrkans koncern består av: Derbo Förvaltning AB, Derbo Örestrand AB 
och Teologiska Högskolan Stockholm AB.
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BLI MÅNADS GIVARE!

equmeniakyrkan.se/manadsgivare

– och få en tygkasse  
sydd med kärlek*.
* Med din gåva stödjer du mission i 
andra länder, mission i Sverige, vår 
barn- och ungdomsorganisation 
Equmenia och utbildning av pasto-
rer och diakoner.
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