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VISION

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus
förvandlar – mig, dig och världen

ÖVERGRIPANDE MÅL

Equmeniakyrkans övergripande mål är att i gemenskap
med kyrkan i hela världen stödja församlingars förnyelse,
utveckling och växt.
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KYR KOLE DNI NG

”VI ÄR INTE VÅRA PRESTATIONER”

ad är en kyrka? Ställer du frågan till folk på gatan
skulle många säkert svara; en byggnad eller ett
hus. Den kan vara stor och majestätisk, men lika
ofta liten och oansenlig. Själva ordet kyrka kommer från
grekiskans ekklesia som inte har så mycket med arkitektur
att göra utan kort och gott betyder ”en grupp människor”.
Då blir kyrka något helt annat – en levande gemenskap.
Att se på ”kyrka” på det sättet gör all skillnad i världen.
Med ett fint ord kallas teologin för detta ecklesiologi och är
berättelsen om kyrkan som Guds gåva till världen.
Det är där vi startar när vi sammanfattar ännu ett års
verksamhet i Equmeniakyrkan; att det är i församlingen, i
alla dess storlekar och former, som Gud verkar. Kyrkan är
Guds redskap. Som gemenskaper är vi kallade att fira gudstjänst, tjäna diakonalt och evangelisera. Ordet vi tagit emot
ska vi dela vidare till fler och grunda nya gemenskaper.

Mitt i allt vi gör är det viktigt att påminna vad vi är; Kristi
kropp. Vi är inte våra prestationer. Därför gör vi två saker
samtidigt; vi reflekterar över det vi åstadkommit, hur verksamhetsplaner och riktlinjer förverkligats – och lyfter sen
blicken för att göra ett ännu bättre arbete under verksamhetsperioden som ligger framför oss. Vi vill vara en lärande
organisation.
När vi bläddrar i almanackor, läser protokoll, möter
verksamhetsgranskande rådet och läser denna verksamhetsberättelse fylls vi av stor tacksamhet; till församlingar,
medarbetare, enskilda medlemmar och till Gud själv för
allt det goda som sker. I stort som smått lever vi visionens
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ord om att vi tillsammans får leva i mötet med Jesus Kristus som förvandlar.
Visst finns sådant vi hoppats mer på, som blivit fel och
som kunde gjorts bättre. Men tänk också på alla de processer som är igång genom att drygt 150 församlingar står i
ett aktivt utvecklingsarbete med stöd från det som är vår
gemenskap. Ännu ser vi inte en tydlig numerär tillväxt,
men vi vet genom utvärderingen som avslutades i januari
2017 att dessa församlingar har ett större hopp, en större
tro på framtiden och en större glädje i gemenskapen. Vi
har också kunnat stötta församlingar med många andra besök, där allt som hör till Markusåret särskilt utmärker sig.
Det gäller också utvecklingen av vår unika gudstjänstwebb
och vår kyrkohandbok.
21 miljoner kronor har också fördelats bland församlingar i viktiga utvecklingsprocesser.

I detta arbete står vi inte ensamma. Vi är en del av den
världsvida kyrkan, vi tillhör en ekumenisk familj, vi har
partners runt om i världen och vi har nära samarbete
med många viktiga organisationer. Också på dessa arenor
har mycket gott skett. Med tacksamhet kan vi lägga året
som gått bakom oss, och tar med oss kraften, viljan och
drivet in i ett nytt år där det enda vi säkert vet är att Gud
är med oss.
LASSE SVENSSON, SOFIA CAMNERIN OCH OLLE ALKHOLM
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KYRKOST YR E L S E NS O R D FÖ R A N D E

”VILKEN SLAGS KYRKA VILL VI VARA?”
Under 2017 har kyrkostyrelsen mötts till sammanträde fem gånger, vi har bl a varit på Nimbus på
Öckerö och på Härnösands folkhögskola. Vi har
läst ett stort antal handlingar och funderat på beslut och
formuleringar. Framtidsfrågor och utvärderingar av det
som redan hänt har stått på dagordningen, liksom verksamhetsplan och ekonomi. Vilka beslut och förslag är bäst
för Equmeniakyrkan, både på kort och lång sikt och vilken
slags kyrka vill vi vara? Det är några stråk som genomsyrar
våra samtal och diskussioner.

Det som alltid står i fokus är den lokala församlingen,
hur kan det vi planerar för och beslutar om bli till stöd
och inspiration i församlingarna? Det finns väldigt många
områden och frågor som är viktiga men hur formar vi en
verksamhetsplan som inte innehåller allt? Förutom det
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arbete som berör kyrkan direkt både nationellt och internationellt ägnar styrelsen också en del tid åt vårt ”större
vi”, de organisationer som vi är huvudman för och/eller
samverkar med.

En helg i mars sammanträdde kyrkostyrelsen och Equmenias styrelse på samma plats. Förutom att mötas runt sammanträdesbordet möttes vi på kvällen i tv-soffan, det blev
ett bra sätt att lära känna varandra bättre upptäckte vi. En
integrerad och viktig del av Equmeniakyrkans arbete är
vår barn- och ungdomsorganisation Equmenia, Diakonia,
våra fem folkhögskolor, Teologiska högskolan Stockholm,
Studieförbundet Bilda samt många ekumeniska organisationer och nätverk, både i Sverige och internationellt.
SUSANNE RODMAR
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V ERKSA MHETSO MRÅ DEN O CH RIKTNI NG SM ÅL

MÅL 1: FÖRSAMLINGSUTVECKLING OCH STÖD
Equmeniakyrkan utmanar och stödjer församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för bekräftelse av tro, för
överlåtelse till Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas.
Tro föds i mötet med Jesus Kristus. Equmeniakyrkan vill stödja församlingarna så att fler sådana möten sker och att man
ges redskap att ta vara på och stödja den tro som fötts där. Från 2020 kan detta leda till att kyrkan välkomnar 3 procent
nya medlemmar varje år, 2014 var det 1,7 procent.
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Målet var 150 församlingar i aktivt utvecklingsarbete med handledare.

FÖRSAMLINGSUTVECKLING
Församlingsutveckling fortsätter att vara ett av de högst
prioriterade områdena i Equmeniakyrkan. Idag är det över
150 församlingar, varav 31 nya 2017, som arbetar med en
utvecklingsprocess tillsammans med en av de handledare som Equmeniakyrkan erbjuder genom sina regioner.
Detta tydliga gemensamma fokus, tillsammans med andra
mötesplatser i regionerna, stärker även tillhörigheten till
Equmeniakyrkan och ökar samhörigheten mellan församlingarna.
En omfattande extern utvärdering som genomfördes
under 2017 visar på att de församlingar som hittills gått
in i dessa processer, upplever en positiv förändring och
ser handledarnas stöd som mycket viktigt. Utvärderingen pekar inte minst på vikten av och längtan efter att nå
fler människor utanför kyrkan. Där behöver medlemmar
utmanas och utrustas för att frimodigt leva och verka
bland människor som ännu inte tror, inte minst diakonalt
och socialt, för att skapa trovärdighet och längtan efter
evangeliet. I dessa möten växer också språk och former
för att presentera och ta emot Jesus. En ytterligare hjälp
till församlingarna är boken ”Teologi för församlingsbruk”
som blev klar och distribuerades i början av året.

MARKUSÅRET
Läsåret 2017–2018 kallas för Markusåret och är en gemensam satsning för Equmenia och Equmeniakyrkan. Statistik
visar att bibelläsandet i Sverige går ner och Markusåret
kom till för att även i vårt sammanhang bryta den
trenden. En planeringsgrupp med nationell, regional och
lokal personal från Equmenia och Equmeniakyrkan har
skapat material och gjort reklam för satsningen inför
läsårets start. Markusmässan (en mässa för blandad kör),
scoutandakter, målarboksbilder och gudstjänstplanering
är några exempel på det material som finns att tillgå på
Equmeniakyrkans webbsida. I samband med kyrkokonferensen i maj 2017 delades antologin/bibelläsningsplanen
”Markus runt på 90 dagar” ut. I den har medlemmar i våra
föreningar och församlingar skrivit korta reflektioner,
samt en utmaning och en bön per person utifrån en text

6

i Markusevangeliet. Sammanlagt har cirka 13 000 böcker
delats ut. Markusåret har fått stor spridning, över 200
församlingar deltar och samtliga regioner har på olika sätt
arbetat med Markusåret.

EVANGELISTERNA
Equmeniakyrkans evangelister har gjort ett femtiotal olika
församlingsbesök under året. Under tre veckor i oktober
gjordes bl a en särskild satsning i Limhamn för att nya
människor skulle få höra evangeliet. Flera gäster delade
sina livsberättelser om hur Jesus förvandlat deras liv. Satsningen var förberedd i församlingen, inte minst genom
ett dagligt bönearbete under nio månader. Under mötesveckorna hölls det kvällsmöten och musikcaféer med olika
målgrupper samt söndagsgudstjänster. Sista söndagen kom
ca 200 personer. Många fick förbön och mötte Jesus, flera
fortsätter nu i en Alphakurs.
Equmeniakyrkans evangelister har på detta sätt vid flera
tillfällen samverkat i lokala arrangemang vilket uppskattats av besökare och som bidragit till nytänk och utveckling i lokala församlingar.

BUSINESS COACHING I RYSSLAND
Equmeniakyrkans samarbetskyrka i Ryssland, ”Ryska
Kyrkan för Evangelisk Tro”, har på ett tydligt sätt känt kallelsen att erbjuda drogmissbrukare frälsning genom Jesus
och driver mer än 1000 rehabiliteringshem i Ryssland.
Som f d drogmissbrukare är det nästan omöjligt att få en
anställning, men för att förbli drogfri är det nödvändigt att
få en inkomst. Några lyckas starta egna företag och blir de
framgångsrika kan de anställa andra f d drogmissbrukare
samt bli inspirerande föredömen.
I programmet har hittills 30 företagare, med sammanlagt ca 300 anställda, fått coaching av svenska kristna
affärsmän. De ryska företagare som deltagit och är framgångsrika skall få fortsatt utbildning och stöd för i att i
sin tur stödja fler fd drogmissbrukare som startat eget.
Programmet kommer att drivas av ryssar för ryssar, men
med fortsatt svenskt stöd.
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JAPAN
Från augusti till december var en av Equmeniakyrkans missionärer i Förbundskyrkan i Japan (NSKK). Fem månaders
tjänst var visserligen en kort, men bra period, speciellt
som missionären redan kunde språket, hade kulturförståelse och en gedigen pastorserfarenhet. Equmeniakyrkan
var i en situation där vi ville fortsätta vårt samarbete i
Japan, men inte genom en ny långtidsmissionär.
Utsändningen har, förutom att vi kunnat betjäna och
stärka banden till NSKK, hjälpt oss få en bättre förståelse
för deras utmaningar. Samtidigt har kontakterna med vår
andra samarbetskyrka, Japanska Baptistunionen, stärkts.
De fem månaderna har väl motsvarat förväntningarna och
kan vara en början på ett nytt sätt att arbeta i Japan.
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Här samtalar pastor
Matsumura från JBU, pastor
Hidehiko Fujita, ledare för
NSKK och Equmeniakyrkans
missionär i Japan, Eva Larsen.
I Japan har Equmeniakyrkan
två samarbetskyrkor. NSKK,
det samfund som Missionskyrkans missionärer grundlade och JBU, det samfund som
Baptistsamfundet samarbetat med sedan många år
tillbaka.
Foto: Stefan Emilsson
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VASAKYRKAN
EQUMENIAKYRKAN FLODA
FÅRBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
MAJORNAKYRKAN
ÖSTADS MISSIONSFÖRSAMLING
EMANUELSKYRKAN
EQUMENIAKYRKAN LJURHALLA
EQUMENIAKYRKAN LILLA EDET
EKENKYRKANS FÖRSAMLING
SÖSDALA MISSIONSFÖRSAMLING
ÄLMHULTS MISSIONSFÖRSAMLING
NYEDS MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN LERUM
EKENKYRKANS FÖRSAMLING
BROKYRKANS FÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN MARIESTAD
JOHANNESKYRKAN I LINDOME
GRIMSÅS MISSIONSFÖRSAMLING
SURTE MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN HALLUNDA
BJÖRKSÄTERKYRKAN, BÅLSTA
EQUMENIAKYRKAN ARVIKA
KARLSTAD, SKÅREKYRKAN
BETLEHEMSKYRKANS MISSIONSFÖRSAMLING
SKARA MISSIONSFÖRSAMLING
GOTLANDS VÄSTRA MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN STORSJÖSTRAND
SMÖGENS MISSIONSFÖRSAMLING
ASKLANDA-ORNUNGA MISSIONSKYRKA
EQUMENIAKYRKAN ANDERSTORP
ÖSTERLEDSKYRKAN, UPPSALA
EQUMENIAKYRKAN ALINGSÅS
TUNADALSKYRKANS FÖRSAMLING I KÖPING
RISSNEKYRKAN, SUNDBYBERG
VÄSTERPORTKYRKANS EKUMENISKA FÖRSAMLING
MUNKHAGSKYRKANS FÖRSAMLING
TORSBY MISSIONSFÖRSAMLING
INGARPS MISSIONSFÖRSAMLING
HÖGBERGSKYRKANS FÖRSAMLING
FISKEBÄCKS MISSIONSKYRKA
VÄNNÄS MISSIONSFÖRSAMLING
ÅMÅLS BAPTISTFÖRSAMLING BAPTISTKYRKAN
DALS LÅNGED
EQUMENIAKYRKAN VÄXJÖ
TROLLHÄTTANS MISSIONSFÖRSAMLING
MARIEBORGSKYRKANS FÖRSAMLING
TALLÅSKYRKANS FÖRSAMLING I BRUNSKOG
HÄRNÖSANDS MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN TUMBA
UCKLUMS MISSIONSKYRKA
VIDABLICKSKYRKANS FÖRSAMLING
VÅNGA MISSIONSFÖRSAMLING
STORA LUNDBY MISSIONSFÖRSAMLING
KYRKAN VID BROMMAPLAN
TINGVALLAKYRKANS FÖRSAMLING
VIDABLICKSKYRKANS FÖRSAMLING
LÄNNA MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN ULRICEHAMN
VÄSTERLEDSKYRKAN, ENKÖPING
VRIGSTAD MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN LOO
BROÄNGSKYRKAN, KRISTINEHAMN
IMMANUELSKYRKAN, STOCKHOLM
FALKENBERGS FRIKYRKOFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN BORGSTENA
FALKENBERGS FRIKYRKOFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN STORSJÖSTRAND
MAGRA MISSIONSKYRKA
EQUMENIAKYRKAN GRÄFSNÄS SOLLEBRUNN
BORLÄNGE MISSIONSFÖRSAMLING
VASAKYRKAN, HEDEMORA
EQUMENIAKYRKAN FLODA
FRISTADS MISSIONSKYRKA - EQUMENIAKYRKAN
SKÖVDE MISSIONSFÖRSAMLING

LÄS MARKUS OCH MÖT JESUS!

Under läsåret 2017/2018 firar vi gemensamt ”Markusåret”. Vi
kommer att läsa, gestalta och upptäcka Jesus tillsammans med
Markus. Vi kommer att sjunga, vandra och – varför inte – bro
dera med Markus. Bara fantasin sätter gränser. Välkommen att
under året läsa Markus och möta Jesus tillsammans.

Markusmä
ssan är en
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sta
texter, som mp i Markusevan jänst
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Den funge presenteras på oli
ka sätt.
rar för så
som en lite
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eliet perfe t mycket är Mark
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kt för en
djupdyknin evangg.
www.equ
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rkan.se/m
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t

- en musik
gudstjänst
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MARKUS
MÄSSAN

med utgån
gspunkt i
Markusev
angeliet

MATERIAL: Bibelstudiebok, bibelläsningsplan
och Markusmässan

– Vi är med på Markusåret!*

* Församlingar som finns i listan är endast de församlingar som anmält sig via hemsidan.
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FÅRBO FRIKYRKOFÖRSAMLING
SJÖVIKS EQUMENIAFÖRSAMLING
EMANUELSKYRKAN, KUNGSBACKA
EQUMENIAKYRKAN LJURHALLA
EQUMENIAKYRKAN LILLA EDET
SJÖKUMLA MISSONSFÖRSAMLING
BRÅLANDA EQUMENIAKYRKA
FRÄNDEFORS EQUMENIAKYRKA
EQUMENIAKYRKAN EGGVENA
SANNERUDSKYRKAN, KIL
OLIVEHÄLLKYRKAN
NORRMALMS BAPTISTFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN TÖCKSFORS
EQUMENIAKYRKAN GÖTENE
BETLEHEMSKYRKAN GÄVLE
DALS EDS MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN HALLSBERG
EQUMENIAKYRKAN MÖLNLYCKE
EQUMENIAKYRKAN GULLSPÅNG
RÄVÅSKYRKAN
EQUMENIAKYRKAN HERRLJUNGA
EQUMENIAKYRKAN ÖSTERSUND
EQUMENIAKYRKAN MOHED
EQUMENIAKYRKAN VAGGERYD
SLOTTSHAGSKYRKAN - HELSINGBORGS BAPTISTFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN KARLHOLM
DJUPVIKSKYRKAN
ÅSENHÖGA MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN GRÅBO
EQUMENIAKYRKAN KVILLSFORS
GREDELBYKYRKAN
IMMANUELSKYRKAN BORÅS
VALLERSVIKSKYRKAN
MISSIONSKYRKAN ALVESTA
MOHEDA MISSIONSKYRKA
EQUMENIAKYRKAN NORRHULT
EQUMENIAKYRKAN TRELLEBORG
EQUMENIAKYRKAN VÄNERSBORG
TÄMTA
EQUMENIAKYRKAN VRIGSTAD
EQUMENIAKYRKAN NOSSEBRO
MISSIONSKYRKAN UPPLANDS VÄSBY
EQUMENIAKYRKAN MALMKÖPING
KRISTINAKYRKAN LINDESBERG
EQUMENIAKYRKAN ÖLAND
KORTEDALA FRIKYRKOFÖRSAMLING
MISSIONSKYRKAN FINSPÅNG
EQUMENIAKYRKAN KALIX
LINDVEDENS MISSIONSKYRKA
HAGA MISSIONSFÖRSAMLING, ÖREBRO
HJORTENSBERGSKYRKAN NYKÖPING
FRIDHEMSKYRKAN MORA
HAGAKYRKAN, ÖREBRO
EQUMENIAKYRKAN ÖRBYHUS
MISSIONSKYRKAN VÄRNAMO
IMMANUELSKYRKAN JÖNKÖPING
ROTEBROKYRKAN
VETLANDA MISSIONSKYRKAN
S:T PETERS KYRKA, STOCKHOLM
ANSGARSKYRKAN VÄSTERÅS
SKÄRBLACKA MISSIONSFÖRSAMLING
EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ
MISSIONSKYRKAN NÄSSJÖ
EQUMENIAKYRKAN VINTROSA
CENTRUMKYRKAN I KUNGSÖR
VÄSTERKYRKAN, LUND
CENTRUMKYRKAN, BJUV
EQUMENIAKYRKAN HEMSE
EQUMENIAKYRKAN KAXHOLMEN
ABRAHAMSBERGSKYRKAN
MISSIONSKYRKAN HÄSSLEHOLM
KRISTEN GEMENSKAP, MOCKFJÄRD
SÄVSJÖ MISSIONSFÖRSAMLING
APG29, LAZY MOUNTAIN, ALASKA
EQUMENIAKYRKAN SÄVEDALEN

FÖRDJUPNINGSFILMER
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KREATIVITET

equmeniakyrkan.se/markusaret
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Målet var att 45 procent av församlingarna
deltar i Markusåret.

Kampanjande inför Markusåret på kyrkokonferensen 2017. Foto: Rebecka Hellqvist
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MÅL 2: FÖRSAMLINGSGRUNDANDE
Equmeniakyrkan ger inspiration och redskap så att nya församlingar och gemenskaper grundas och återplanteringar kan inledas.

Equmeniakyrkan vill skapa förutsättningar för nya församlingar och gemenskaper med målet att det 2025 finns
50 nya gemenskaper/församlingar samt, utöver detta, arbeta för återplantering på två nya platser årligen.
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Målet var stöd till tre församlings
planteringar i samarbetskyrkor.

och redan formade etniska grupper med en tro och gemenskap som söker sammanhang.
I Göteborg har Equmeniakyrkan Kungsport startat
under året med Donsö Missionsförsamling som moderförsamling. Planteringen möts varje vecka i hemgrupper
eller i öppna cafégudstjänster på Waynes coffee med runt
20-30 unga vuxna. I Göteborg finns även en persisktalande
församlingsgemenskap med namnet Feyz (Nåd) med ca 60
personer.

FÖRSAMLINGSGRUNDANDE I THAILAND

I den nyplanterade församlingen Brunnen i Göteborg börjar
gudstjänsten med fika. Foto: Rickard Lundgren

REGIONALA FÖRSAMLINGSGRUNDARE
Målet att grunda 50 nya församlingar/gemenskaper har
fått ny energi under 2017 genom att ytterligare två personer anställts för detta arbete. Därmed finns nu anställd
personal i fyra av sju regioner; Region Syd, Öst, Väst och
Stockholm. Dessa står även till förfogande för stöd till
övriga regioner. I de flesta regioner har även regionala
referensgrupper bildats, eller är på gång att bildas, för att
ge ytterligare kraft i arbetet.
Ett intensivt arbete med att inspirera fler församlingar att bli moderförsamlingar pågår, liksom att eftersöka
lämpliga och intresserade förstudieledare och församlingsgrundare. På flera platser görs en förundersökning under
våren 2018 som kan leda fram till en plantering. Detsamma gäller för församlingar som kan komma ifråga för en
återplantering. I arbetet är det tydligt att det både handlar
om nya gemenskaper med fokus på svenskar, nya svenskar
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Under 2017 har de 30 evangelisterna inom Pwokarenbaptisterna fortsatt arbetet med församlingsgrundande på nya
utposter. Moderförsamlingarna har tillsammans med de
lokala ledarna i evangelisationsprojektet tagit det största
ansvaret. Innan en utpost/plantering kan bli en självständig församling genomgår man ett träningsprogram
kring vad en församling teologiskt och organisatoriskt är,
ledarskapsträning m m. De behöver också visa att de är
ekonomiskt självförsörjande och kan bidra till samfundet.
För varje församling, ny som gammal, ingår att man som
moderförsamling sänder ut evangelister/församlingsgrundare till platser där det inte finns församlingar.
Genom att Equmeniakyrkan har tagit delar av det
ekonomiska ansvaret för evangelister, fortbildning och
ledningsfunktioner har det församlingsgrundande arbetet
getts förutsättningar att fortsätta till nya geografiska områden och utveckla redan pågående arbete. Detta arbetssätt
har inte bara blivit en teoretisk modell utan en verklig
multiplikation av församlingarnas arbete och Equmeniakyrkans ekonomiska (och personella) bidrag.

BIDRAGSFRÅGOR
En stor och viktig del i Equmeniakyrkans stöd till befintliga och nya församlingar är möjligheten att som gemenskap och kyrka förmedla ekonomiska bidrag. Under 2017
förmedlades ca 21 miljoner till runt 200 församlingar, projekt och tjänster som behöver stöd i sitt ordinarie arbete,
för särskilda utvecklingsprojekt, för student- och sjukhuspastorstjänster och församlingsgrundande arbete m m.
EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
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MÅL 3: SAMMANHÅLLEN MISSION
Equmeniakyrkan fördjupar innebörden av en helhetssyn på mission där ansvar för evangelisation, diakoni och Guds
skapelse, såväl i Sverige som internationellt, tydligt delas i ömsesidighet med samarbetskyrkor
Equmeniakyrkan vill tydligt hålla samman missionsuppdraget nationellt och internationellt. Det globala perspektivet
utgör därför grunden för allt arbete. Omställning till en hållbar värld har en alltmer framträdande plats i vår kyrka och i
internationella samarbeten.

EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
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Målet var att 35 procent av församlingarna är
aktiva i flykting och integrationsarbete.

MIGRATION OCH MÅNGFALD

MISSIONÄRER TILL SVERIGE

Equmeniakyrkans engagemang för människor som flytt
till Sverige är stort och viktigt. Uppemot 300 församlingar,
runt om i landet, är aktiva i att inkludera asylsökande och
nyanlända i församling och samhälle. Detta sker genom
olika slags mötesplatser i kyrkan. Den vanligaste formen
är Språkcafé och svenskundervisning. Gudstjänstfirandet
har på många platser fått ny form och utseende. Texter
läses på olika språk och tolkning görs med de resurser som
finns. Gudstjänstdeltagandet har ökat och nya församlingsmedlemmar har hälsats välkomna.
I flera församlingar erbjuds undervisning i kristen tro på
lätt svenska och människor kommer till tro och vill döpas.
Ett exempel är Betlehemskyrkan i Sundsvall där församlingen ökat med 85 personer sedan hösten 2015. Att ta
emot och välkomna nya ger glädje och ny energi. Vi ser nu
hur mångfaldens kyrka växer fram.
Equmeniakyrkan har under 2017 haft fyra regionala flyktingsamordnare som på olika sätt erbjudit stöd till medarbetare och volontärer genom nätverksträffar, utbildningar
och kontakter med myndigheter. Under hösten 2017 har
medel beviljats från Länsstyrelsen för att under 2018 kunna ha flyktingsamordnare i fyra regioner.

Sverige är historiskt ett land som sänder ut många missionärer. Men vi tar även emot missionärer från andra länder.
Missionärer bidrar med en specifik kompetens och nya
perspektiv. Det gör våra missionärer ute i världen och det
gör de som kommer till oss.
Under 2017 har Equmeniakyrkan tagit emot två missionärsfamiljer från Evangelical Covenant Church i USA, båda
i region Syd. Fler missionärer från bl a Egypten, USA, Kongo och Nederländerna finns sedan tidigare på olika platser
i landet. Under 2017 har Equmeniakyrkan påbörjat ett
arbete med att skapa en bättre struktur för mottagandet av
utländska missionärer när det gäller ansvar för arbetsledning, visumprocedurer, rapportering m m.

FRED OCH HÅLLBARHET
Med helhetssynen på mission som utgångspunkt, samt
längtan att ytterligare stärka arbetet utifrån policyn för
fred och hållbarhet, har under året en samordningsgrupp
tillsatts med uppgift att lyfta fram och samverka kring
frågor om fred, klimat och mänskliga rättigheter i relation
till församlingar i Sverige och samarbetskyrkor. Vi deltar
i olika arbets- och referensgrupper i Sveriges Kristna Råd
som Kyrka för fairtrade, Globala veckan m fl samt har regelbundna kontakter med Kristna Fredsrörelsen och andra
närstående organisationer. Tillsammans med Diakonia
genomfördes en kampanj mot vapenexport och flera seminarier i Almedalen. En särskild tjänst tillsattes för klimaträttvisa, ett område som särskilt uppmärksammas under
verksamhetsperioden.
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HÄLSOARBETET I KONGO
Hälsosituationen är fortsatt prekär i Kongoländerna och
Equmeniakyrkans samarbete med de tre samarbetskyrkorna är av stor vikt. Arbetsgruppen i Sverige har besökt båda
kongoländerna och har tillsammans med samarbetskyrkorna gjort analyser av läget för hälsosituationen och
hälsovården. Gemensamma och specifika prioriteringar för
insatserna har tagits fram.
Under året har Equmeniakyrkan finansierat inköp av
ny utrustning för förlossning och kirurgi på sjukhusen i
Kongo Kinshasa och drygt 50 000 nyfödda barn i provinsen
Mai Ndombe har vaccinerats. I Kongo Brazzaville har två
vårdcentraler fått solpaneler för att ge bra ljus som gör de
nattliga förlossningarna säkrare. Mediciner mot sekundära
sjukdomar har köpts in och delas ut till Hiv-sjuka barn i
Brazzaville.

Maternite betyder mödravård på franska. På sjukhuset i
Louzi i Kongo Kinshasa, arbetar Jules Basilwi Ntuadi bland
annat som förlossningsläkare. »
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nyfödda barn har vaccinerats i Mai Ndombe-provinsen i Kongo Kinshasa.

Mamma Nsimba Charline har just fött sitt andra barn,
Matiese Lydie. De står under den enda lampan i rummet för
nyförlösta mammor och barn. Elen kommer från solpaneler
på taket som Eqmeniakyrkan bidragit till.
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MÅL 4: UTBILDNING
Equmeniakyrkan utmanar och utrustar till tjänst för Gud och människor i kyrkan och det omgivande samhället genom
strategisk utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Equmeniakyrkan vill arbeta än mer strategiskt inom området utbildning och stärka samverkan med folkhögskolor,
Teologiska högskolan Stockholm och Bilda.

EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
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Dags för Vägledningsåret! 2017 blev dessa pastorer och diakoner klara för sitt första år i tjänst 2017. Efter vägledningsåret
väntar ordination i kyrkokonferensen 2018.

KOMPETENSUTVECKLINGSPROGAMMET
I samverkan med Bromma folkhögskola, Teologiska
högskolan och Equmenia har kompetensutvecklingsprogrammet, KUP, startat under 2017 med närmare hundra
deltagare fördelade på fem olika inriktningar/spår. Detta
svarar i princip mot det mål som sattes upp. Spåren handlar om undervisning och predikan, församlingar på nya
sätt, själavård och andlig vägledning, ledarskap i föränderlig omvärld samt att forma ett levande arbete bland barn
och unga. Deltagarna möts under tre tillfällen och har
uppgifter mellan kurstillfällena. Ny kursomgång erbjuds
åter hösten 2018.

UNGDOMSLEDARUTBILDNINGEN
Ungdomsledarutbildningen, som arrangeras för första
gången läsåret 2017–2018, är en viktig del i Equmeniakyrkans arbete för att stärka ungdomsledarna i deras arbetssituation. Utbildningen görs gemensamt av Equmenia
kyrkan, Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola.
Ungdomsledarna möts vid tre tillfällen med tre kursdagar
var gång. I utbildningen ingår också grupphandledning
tre gånger per termin. Vid kursstart i augusti var 36 ungdomsledare anmälda. Vid årets slut var siffran 41 fördelade på sex regioner. Ungefär hälften av dem började sitt
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första år i tjänst under 2017 och hälften har redan arbetat
minst ett år.
Responsen från deltagarna, både i form av utvärderingar
och spontana kommentarer, är överväldigande positiv. Det
är med stor tacksamhet som vi ser fram mot att arbeta
vidare med ungdomsledarutbildningen under 2018.

DIAKONALA UTBILDNINGEN
Den diakonala utbildningen har genomgått en rejäl
genomlysning och förändring under året där bl a tidigare
elever getts möjlighet att framföra önskemål i en enkätundersökning. Utbildningen är nu mer inriktad mot församling, mer församlingsbaserad och med ett tydligt samhällsengagemang. Den har styrts över från en allmän diakonal
utbildning till en diakonutbildning med en tydligare
inriktning på att arbeta som diakon i Equmeniakyrkan.
Exempel på ämnen som har fått större utrymme är
bibelkunskap, ledarskap, profetisk diakoni och opinionsbildning samt ämnen som rör samhälls- och myndighetskontakter. Utbildningen fokuserar på tre områden; teologi,
pedagogik och omvärld. Det finns också ett fjärde, som
löper parallellt under de två utbildningsåren, som kallas
process och innefattar verksamhetsförlagd utbildning
(VFU), församlingsstudie, projektarbete och studieresa.

EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
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Målet var 20 sökande till pastorsutbildning.

Målet var 10 sökande till
diakonutbildningen.
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DIAKONATETS ROLL
Teologiska kommittén tilldelades i juni 2016 ett uppdrag
att belysa diakonatets roll i Equmeniakyrkan samt synen
på diakonens uppgift. Utredningen innehåller en kyrko
historisk översikt på diakonal tjänst, en praktisk teologisk
utredning, förändringar av diakonatet över tid samt framtidsvision ur individens och församlingarnas perspektiv.
Utredningen utmynnar bland annat i att diakonatet
inom Equmeniakyrkan behöver förankras i en teologisk
vision om tjänsten, ordinationen och det kyrkliga ämbetet.
Att kyrkan behöver förstärka sin grundläggande praktiska
förståelse av utbildning, rekrytering och understöd av
medarbetare och att tjänsten som ensam anställd i en
församling kan utövas av såväl diakon som pastor under
förutsättning att det tydligt klargörs vilka kompetenser
den anställde bär med sig och att de får en god utbildning.

LEKMANNAUTBILDNING

Målet var att ge aktivt stöd till 15 samarbetskyrkors
utbildningar.

Utbildning av pastorer, diakoner och ungdomsledare, m fl
anställda är oerhört viktig. Men även ideella i våra församlingar behöver utbildning och inspiration i sina uppdrag.
De styrelse- och ledarutbildningar som erbjuds genom
regionerna är uppskattade och efterfrågade. Här erbjuds
handfast utbildning i att vara en styrelse och arbetsgivare,
med allt det praktiska som följer detta ansvar. Som kyrka
och församlingar vill vi också fördjupa bibelkunskap, teologi och ledarskap vilket även ingår i dessa utbildningar.
En annan efterfrågad och uppskattad utbildning är de
lekmannautbildningar som flera regioner erbjuder. Här
rustas medlemmar än mer i teologi och förkunnelse för att
kunna betjäna sina församlingar med sina gåvor.

RELIGIONSFRIHETSUTBILDNINGEN
I slutet av 2017 genomfördes en utbildningskonferens
i Centralasien för kristna från de fem centralasiatiska
länderna och Azerbajdzjan (det turkiska bältet). De kristna
i dessa länder utsätts för diskriminering och ibland för ren
förföljelse och de måste ofta arbeta underjordiskt eftersom
deras församlingar och deras verksamhet betraktas som
illegal av regeringarna.
Utbildningen syftade till att ge dem kunskap om den
lagliga rätt de har att utöva sin tro enligt de internationella
konventioner som deras regeringar är bundna av. De kristna delgav sina berättelser och samtal fördes om hur de och
representanterna från Sverige, Europa och det internationella samfundet skall kunna verka för ökad religionsfrihet.

24

EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017

V ERKSA MH ETSO MRÅ DEN O CH RIK TNI NG SM ÅL

MÅL 5: OPINION
Equmeniakyrkan är en profetisk röst i samhället.
Equmeniakyrkan vill vara en profetisk röst i samhället, tydligt finnas till för människor i utsatta livssituationer och vara
en efterfrågad röst i tro, livsåskådning och samhällsfrågor.

EQUMENIAKYRKANS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2017
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ALMEDALEN – FÖRDJUPAT ARBETE

OPINIONSARBETE

Under temat ”HOPP – förändring är möjligt” erbjöd
Equmeniakyrkan, Diakonia och Studieförbundet Bilda ett
tjugotal gemensamma seminarier, gudstjänster, kvällscaféer och konserter under Almedalsveckan. Närvaron ger oss
som kyrka en röst rakt in i samhällsdebatten. Tillsammans
med många andra får vi dessutom utmana till lärande och
opinionsbilda i syfte att bidra till förändring som leder till
en bättre värld. Almedalsveckan når ca 40 000 besökare. Av
dem besökte ca 1 600 Vårdklockans kyrka där de flesta av
våra arrangemang genomfördes.

Under året har några teman varit framträdande i Equmeniakyrkans kommunikation. Vårt engagemang i asyl- och
migrationsfrågor kulminerade i februari 2017 med överlämnandet av Juluppropets namninsamling med ca 80 000
namn. Markusåret är ett annat tydligt tema. I övrigt har
fokus i sociala medier legat på att lyfta församlingarnas
verksamhet och olika typer av dagsaktuella frågor. Inte
minst vår kyrkoledares närvaro under protesterna mot
nazistmarschen i Göteborg i september. Ett viktigt ställningstagande som fick mycket uppmärksamhet.

NY MEDLEMSTIDNING

GATUPASTORN

Under 2017 har en ny medlemstidning sett dagens ljus.
Tidningen Equmen utkom under året med tre nummer.
Syftet är att kommunicera med fler medlemmar. Equmeniakyrkans anställda, tidningen Sändaren, hemsidan och
sociala medier gör ett bra jobb och når många, men inte
alla medlemmar. Behovet har lyfts av kyrkoledningen, den
nationella och den internationella enheten. Med Equmen
vill vi inspirera och öka engagemanget hos fler medlemmar. Vi hoppas att Equmen ska få bli ett forum där vi kan
fokusera på identitet och vilka vi är som kyrka.

Sedan några år tillbaka har Equmeniakyrkan en ”gatu
pastor”, i samverkan med Göteborgs Räddningsmission,
som är delaktig i ett viktigt arbete varje vecka för att stötta
utsatta kvinnor, många i prostitution. Fokus är på mäns
våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. En annan del av arbetet är att
vara krogpräst flera kvällar i veckan. Gatupastorn möter
människor som annars sällan har kontakt med kyrkan
och får genom denna uppgift vara en av Equmeniakyrkans
många profetiska röster i samhället.

FÖRSAMLINGENS WEBBPLATS
Via Equmeniakyrkan kan församlingar få hjälp och stöd
att få en egen hemsida. Våren 2017 lanserades version
två av ”Församlingens webbplats” med ny design och
funktionalitet. Dessa webbplatser växer stadigt, ett 25-tal
församlingar har tillkommit under året och de lokala administratörernas krav och förväntningar på verktyget höjs.
I facebookgruppen ”Equmeniakyrkans kommunikatörer”
lever en aktiv dialog för att driva utvecklingen av verktyg
för webbpublicering i församlingarna framåt. Vi försöker
tillmötesgå förväntningarna genom att stadigt lägga till
nya funktioner. Arbetet är tidvis komplicerat eftersom vår
multisajt blir alltmer komplex. Målet nu är att hjälpa de
församlingar som ligger kvar i den första versionen över
till den nya.

REGIONKOMMUNIKATION

Målet var att stå bakom minst 10 debattartiklar under året.

Under 2017 har regionpersonalen fått flera efterfrågade
hjälpmedel för att utveckla sitt kommunikationsarbete.
Bland annat har det tagits fram nya lathundar i form av
filmer som beskriver hur man hanterar och uppdaterar regionernas webbsida, en allt viktigare kanal för att kommunicera med församlingarna i regionen. Under hösten har
också ett dokument börjat växa fram om hur regionpersonalen ska agera i olika kanaler. Dokumentet sammanställs
i början av 2018.
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personer skrev under Juluppropet som överlämnades
till regeringen 2017.
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personer besökte Vårdklockans kyrka under Almedalsveckan på Gotland.
FOTO: REBECKA HELLQVIST
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ÖVR I GT

EKUMENIK

PERSONALFRÅGOR

Equmeniakyrkan är en del av Guds världsvida kyrka. Vi har
relationer med samarbetskyrkor i 30 länder. Vi är sprungna ur tre traditioner och värnar våra konfessioner, den
baptistiska, metodistiska och reformerta/missionskyrkliga.
Under året har vi exempelvis deltagit i den reformerta
världskonferensen, WCRCs (World Communion of Reformed Churches) i Leipzig. Som ekumenisk kyrka prioriterar
vi de ekumeniska relationerna. Under året har vi i Sverige
fortsatt vårt arbete genom Sveriges kristna råd (SKR), frikyrkosamråd (FSR), dialogen med Stockholms katolska stift
och samtalen med Svenska kyrkan.

Equmeniakyrkan vill även vara ett stöd för församlingarna
när det gäller arbetsgivarfrågor. På många sätt har 2017 varit ett intensivt år i detta ständigt pågående arbete. Kyrko
konferensen gav ett särskilt uppdrag kring psykosociala
frågor som bearbetats och kommer att presenteras under
2018 års konferens. Arbetet har skett genom referensgrupper och i GAFFA (gemensam arbetsgrupp för friska anställda), en partsgemensam arbetsgrupp, som också fortsätter
sitt arbete för att förebygga sjukfrånvaro och främja hälsa
för medarbetarna i församlingarna. Arbetet har bland
annat resulterat i flera checklistor bland annat för medarbetarsamtal och ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet på hemsidan till hjälp för församlingarna.
Avtal har tecknats med LRF konsult gällande lön- och
ekonomiadministration för församlingar och med Previa
företagshälsovård gällande rikstäckande företagshälsovård
för alla församlingar.
Personalavdelningen har även medverkat i styrelseutbildning för att höja kompetensen i arbetsgivarfrågor
och möter många styrelsemedlemmar i telefonsamtal för
rådgivning gällande arbetsgivarfrågor, försäkringar och
pension.

NY KONFERENS OCH KONSENSUS
Tillsammans med Equmeniakyrkans tio församlingar i Vårgårda genomfördes en ny form av kyrkokonferens. I den
stora hallen på Tånga hed erbjöds program som tydligare
än tidigare vände sig till alla åldrar; barn, ungdomar, familjer och äldre. Här erbjöds även enklare boende i form av
vandrarhem, camping, hemma hos boende utöver vanliga
hotellrum. Allt för att skapa möjlighet för fler än tidigare
att delta i förhandlingar och övriga program.
Förhandlingarna tog detta år steget fullt ut i att använda
konsensumetoder. En stor omställning för alla inblandade, från presidium till ombud, som mottogs väl och av de
flesta upplevdes som en positiv förändring som gav ökad
delaktighet.

ARKIV – FLYTT
Under sommaren 2017 flyttades Missionskyrkans arkiv på
Döbelnsgatan 12 till Campus Bromma där nu bildarsamfunden är samlade i Equmeniakyrkans arkiv. Missions
kyrkan har i samband med detta levererat 199 hyllmeter
till Riksarkivet. Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan kommer inom kort att leverera sitt material.
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FÖRSÄLJNING ÖVERÅS - RASTPLATS ÖVERÅS
Den 19 november hölls en avslutande gudstjänst och fest i
Överås, Göteborg som under året sålts. Överås har fungerat som lokal för pastorsutbildning inom Metodistkyrkan,
regionkontor för Region Väst och ett centrum för själavård
och andlig vägledning bland mycket annat.
Rastplats Överås har erbjudit föreläsningskvällar och
kurser i andlig vägledning samt har haft ca 200 enskilda
själavårdssamtal under året. Dessutom har två retreater
genomförts med tillsammans ca 40 deltagare och ca
10 externa föreläsningar har hållits om existentiell hälsa.
Denna verksamhet kommer nu successivt att flyttas till
nya lokaler.
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2017 års verksamhetsberättelse har medvetet en mindre om
fattning eftersom det 2018 blir en mer utförlig utvärdering av
hela verksamhetsperioden. Att på några sidor göra rättvisa
åt allt det rika arbete som görs i Equmeniakyrkan är inte möj
ligt. Därför blir denna verksamhetsberättelse några utvalda
nedslag i den omfattande verksamhet som hela tiden pågår, i
Sverige och runt om i världen.
Tacksamheten är stor för förtroenden som delas och för att vi
tillsammans får arbeta för att mötet med Jesus Kristus om och
om igen får bli verklighet.
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