PROTOKOLL
EQUMENIAKYRKANS
KYRKOKONFERENS 2015

	
  
	
  

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2015
	
  
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans fjärde kyrkokonferens 14–16 maj 2015. Vid
kyrkokonferensen deltog 691 ombud från 343 församlingar.
1. Inledning
Ordförande Tomas Bjöersdorff inledde konferensen:
Jag vill inte skrämma någon men jag har precis fått veta att personen som sitter till höger
om dig är en equmenian. Personen till vänster om dig är också en equmenian. Det är
faktiskt så att personen som sitter på just din stol är en equmenian. Vi är alla
equmenianer! Så samtidigt som jag hälsar var och en av er välkommen så kan du göra det
samma med personen som sitter till vänster och höger om dig själv!
Välkommen till Göteborg, till kyrkokonferens och förhandlingar i vårt unga samfund.
2012 bildades kyrkan. 2013 fick vi ett namn på vår kyrka. Sedan dess lever vi med att
skapa vår identitet och fylla den med innehåll och mening med syfte att bli ledda av vår
Herre och uppfylla hans uppmaning som står att läsa i Matteus 28:19.
Vi önskar kunna inspirera dig till samtal och möten som låter dig upptäcka vår kyrkas
höjd och bredd. Vi önskar också att du låter dig utmanas av förslag till beslut men också
finna en vila i fattade beslut som leder oss allt närmare vår vision, att vi är en kyrka för
hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Tillsammans
bygger vi vidare på vårt kyrkbygge, en kyrka som förhoppningsvis aldrig blir färdig utan
att vi ständigt låter oss upptäcka nya dörrar som öppnar till nya rum med insikter och
klokskap som gör vår kyrka tydlig och relevant.
Med temat ”Förändra världen” påminns vi om vårt uppdrag. Jag läser konferenstemat som
att var och en av oss uppmanas till aktiv handling. Och det är samma uppmaning som
Jesus gav sina lärjungar och som står i Matteus 28:19, nämligen ”Gå därför ut och gör alla
folk till lärjungar”. Det är en uppdragsbeskrivning som inte heller går att misstolka som
att det är Jesus som skall gå ut. Nej, det är du och jag som ska gå ut och göra alla folk till
lärjungar. Därför är vi kyrka!
Med detta förklarar jag kyrkokonferensens förhandlingar 2015 öppnade.
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2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen
Valberedningens ordförande Elaine Erlandson Lindblom presenterade valberedningens
förslag till presidium.
2.1 Ordförande och två vice ordförande
Kyrkokonferensen beslutade
att till ordförande välja Kjell-Arne Ottosson.
att till vice ordförande välja Helena Höij och Sofia Eklund.
2.2 Protokollssekreterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till sekreterare välja Helen Åkerman.
2.3 Bildsekreterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till bildsekreterare välja Carl Johan Berglund.
2.4 Två protokollsjusterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till justerare välja Anna-Lena Quist och Christer Boström.
2.5 Rösträknare
Kyrkokonferensen beslutade
att
till rösträknare för öppna omröstningar välja Gunvor Englund,
(sammankallande), Ingrid Weiber, Ralf Engstrand, Karin Sigfeldt, Carina Hult,
Mattias Davidsson, Per-Anders Karlsson, Carolina Sandkvist, Göran Kihlström,
Per Duregård, Gunnel Näsfors, Carla Widén, Åsa Walfridsson, Mats-Ola
Kindstedt, Olof Ernestam.
att
till rösträknare för slutna omröstningar välja Carl-Axel Bengtsson
(sammankallande), Gunnar Ågren, Gunnar Bladh, Staffan Forslund, Gunnar
Peterson, Ingela Öberg, Elisabet Holgersson, Iris Steiner, Bruno Steiner, Elsa
Hermansson, Marianne Hållmarker, Anna-Karin Klingsbo, Ola Rikner, Kenneth
Kimming, Bo Hävert.
Tomas Bjöersdorff överlämnade ordförandeklubban till kyrkokonferensens ordförande
Kjell-Arne Ottosson, vilken tackade för förtroendet och övertog ledningen av
förhandlingarna.
3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
Tomas Bjöersdorff anmälde att kallelse hade publicerats i församlingsbrev som
publicerades 11 november 2014. Handlingarna hade funnits tillgängliga på
Equmeniakyrkans hemsida 10 april 2015. Information om detta lämnades på
Equmeniakyrkans Facebook-sida samt mejlades också till samtliga församlingar,
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ordförande och kassörer. Handlingarna hade också mejlats ut till alla som var anmälda
16 april samt igen i veckan före konferensen, då med ett blad med rättelser samt en text
om konsensusmodeller. I informationen till församlingarna hade också informerats om
möjligheten att beställa handlingarna i tryckt format före konferensen. Detta erbjudande
använde sig drygt 20 personer av.
Kyrkokonferensen beslutade
att
förklara kyrkokonferensen stadgeenligt utlyst.
4. Kyrkokonferensens arbetssätt
Kjell-Arne Ottosson informerade kyrkokonferensen om hur man begär ordet, hur beslut
fattas, om påverkanstorget samt om hur man begär votering. Han meddelade också att
det förutom talarstolen på podiet även fanns en talarstation nedanför podiet samt att det
fanns möjlighet att få förhandlingarna simultantolkade till engelska eller franska.
Presidiet föreslår kyrkokonferensen
att
godkänna förslaget till arbetsformer för kyrkokonferensen;
att
införa en tidsbegränsning på tre minuter för inlägg förutom
föredragning av ett ärende.
att
införa en tidsbegränsning på en minut för replik, ordningsfråga
eller sakupplysning.
att
ta emot kyrkostyrelsens anmälan om förslags- och yttranderätt till
konferensen.
att
kyrkokonferensens förhandlingar pågår torsdag kl. 11.00-12.00 och 14.30-16.00
samt lördag kl. 9.00-12.00 och 13.30-16.00.
att
genomföra påverkanstorg fredag kl. 9.15-12.00.
Lena Huld, Styrsö missionsförsamling lämnade följande notering till protokollet:
Vi vill kraftfullt ifrågasätta valet av att enbart män getts uppdraget som processledare på
påverkanstorget. Även här bör finnas ett tydligt genustänk.
5. Fastställande av föredragningslista
Tomas Bjöersdorff anmälde kyrkostyrelsens förslag till föredragningslista samt ett blad
med rättelser.
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
att
ge presidiet rätt att ändra i ordningsföljden i föredragningslistan.
6. Presentation och välkomnande av gäster
Kyrkoledare Lasse Svensson hälsade våra gäster:
Det är underbart att träffas och när det är kyrkokonferens är det verkligen både högtid
och fest. Det ser vi tydligt i att det kommer gäster till oss. Vi är glada och tacksamma för

Protokoll, Kyrkokonferens 2015	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
   3

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma

	
  
er som hörsammat vår inbjudan att komma hit i år. De internationella gästerna har vi
också fått träffa under en förkonferens under två dagar.
Bertil Svensson, internationell koordinator, rapporterade att den senaste gästen hade
kommit under natten. Edi Diafuankana och Matata Lubaki från Kongo Kinshasa hade
tyvärr inte kunnat komma eftersom de inte fått visum. Ytterligare några gäster som inte
funnits med i programboken hade istället anslutit.
Följande gäster presenterades:
Maung Maung Yin, biträdande rektor och lärare Myanmar Institute of Theology – Burma
Steven David, kyrkoledare Hindustani Covenant Church (HCC) – Indien
Batyr och Enejan Nursen, missionärer – Centralasien, utsända av Silk Partners Norge i
samarbete med Equmeniakyrkan
William Lovelace, distriktsföreståndare Metodistkyrkan i Litauen
Helen Byholt Lovelace, samordnare diakoni Metodistkyrkan i Litauen
Pedro Arbalat, koordinator för evangelisation och mission Federación de Iglesias
Evangélicas Independientes de España (FIEIDE) – Spanien
Paul Mabuna, kyrkoledare Communauté des Eglises Baptistes Unies (CEBU) – KongoKinshasa
José Bondukamesa, samfundssekreterare och koordinator för alfabetiseringsprojekt
Communauté des Eglises Baptistes Unies (CEBU) – Kongo-Kinshasa
Patrice N’souami, kyrkoledare Eglise Evangélique du Congo (EEC) – Kongo-Brazzaville
Daniel Miakayizila, vice direktor för biståndsorganisationen ASUdh – Kongo-Brazzaville
Mary Mikhael, språkrör för kyrkoledningen National Evangelical Synod of Syria and
Lebanon (NESSL) – Syrien/Libanon
Saoud Bahhi, pastor från Syrien, nu boende i Sverige
Kent och Rhonda Egging, missionärer i Ryssland, Evangelical Covenant Church – USA
Steve och Janet Armfield, pastorspar, Evangelical Covenant Church – USA
Patrice N´souami lämnade följande hälsning:
Kära systrar och bröder, ni har här framför er systrar och bröder från de fyra
väderstrecken. Vi har med oss hälsningar från de fyra väderstrecken, hälsningar från Jesus
Kristus.
Det är ett litet ord som bubblar fram från vårt inre. Tack för att vi har fått vara med och
för att vi får delta i och se hur debatten utvecklas.
De här systrarna och bröderna från de fyra väderstrecken vill säga nåt ytterligare än bara
tack. Vad vill de säga? Över hela världen sprider det sig – vi börjar betrakta Gud som vår
tjänare. Jesus säger: Gå ut till alla riken och gör alla folk till lärjungar. Det är Han som
skickar oss, men vi försöker skicka Honom. I våra böner ber vi att Gud ska göra det vi
egentligen själva borde göra. Var kommer det här ifrån? Från den tekniska utvecklingen
som gör att vi trycker på en knapp så händer allt som vi har tänkt ska hända? Vi vill
trycka på en knapp för att Gud ska göra det vi ber om, men Gud följer inte våra
knapptryckningar. Det här budskapet får ni av syskonen här framme. Vi vill tillsammans
med er göra det Gud vill. Tack så mycket.
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Lasse Svensson anmälde att Equmeniakyrkan hade skickat en hälsning till
Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen,
Frälsningsarmén, Katolska biskopsämbetet, Pingst – fria församlingar i samverkan,
Svenska Alliansmissionen, Sveriges kristna råd och Frikyrkosamråd samt Svenska kyrkan.
Hälsningen hade lydelsen:
Den 14–16 maj samlas Equmeniakyrkan till kyrkokonferens på Svenska mässan i
Göteborg. I år är temat ”Förvandla världen!”. En uppmaning att bära med sig, men också
en bön till Gud som kallar, rustar och sänder människor. I den kraften och i det
uppdraget får vi också gå. Vi vill också önska Guds välsignelse i ert fortsatta arbete och ser
fram emot ett gott samarbete med er.
Equmeniakyrkan hade också mottagit hälsningar från Adventistsamfundet, Evangeliska
fosterlandsstiftelsen, Svenska kyrkan samt Sveriges kristna råd.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera detta i protokollet.
7. Ordförandeskifte
Helena Höij tog över ledningen av förhandlingarna.
8. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014
Lasse Svensson presenterade verksamhetsberättelsen för 2014. Den hade funnits tryckt i
ett särtryck och delats ut till ombuden.
Dan Brännström, kyrkostyrelsen, och Marianne Dahl Radhe, administrativ chef,
presenterade årsredovisning för 2014. Den hade också funnits tryckt i ett särtryck och
delats ut till ombuden.
Kyrkokonferensen beslutade
att
lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse
Jonas Grahn redogjorde för revisorernas arbete och presenterade deras berättelse. Den
hade funnits tryckt på sid. 34 i särtrycket med årsredovisning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Yttrande från verksamhetsgranskande utskottet
Verksamhetsgranskande utskottets ordförande Per-Inge Lidén presenterade utskottets
yttrande. Det hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 6–8.
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Tomas Bjöersdorff presenterade kyrkostyrelsens svar på yttrandet. Det hade funnits tryckt
i föredragningslistan på sid. 8–9.
Kyrkokonferensen beslutade
att
lägga yttrandet och kyrkostyrelsens svar till handlingarna.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att beakta verksamhetsgranskande utskottets
synpunkter i det fortsatta arbetet.
Per-Inge Lidén avgår i och med denna konferens som ordförande för
verksamhetsgranskande utskottet och avtackades av ordförande Tomas Bjöersdorff med
en present och applåder.
11. Fastställande av resultat- och balansräkningar
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa resultat- och balansräkning för Trossamfundet Equmeniakyrkan och
koncernen.
12. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren
Kyrkokonferensen beslutade
att
bevilja kyrkostyrelsens ledamöter och kyrkoledarna ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Helena Höij framförde kyrkokonferensens tack till kyrkostyrelsen, kyrkoledarna och
medarbetarna på kansliet för arbetet under det gångna året.
13. Ajournering
Ordförande ajournerade förhandlingarna till torsdag kl. 14.30.
14. Återupptagande
Sofia Eklund förklarade förhandlingarna återupptagna.
15. Verksamhetsplan och budget
15.1.
Lägesrapport angående verksamhetsplan för 2015/2016
Klas Johansson, regional kyrkoledare region Nord, rapporterade hur kansliets arbete med
verksamhetsplanen för 2015/2016 har sett ut. Rapporten hade funnits tryckt i
föredragningslistan på sid. 10 – 11.
15.2.
Presentation av förslag till budget för 2016
Per Rydwik, kyrkostyrelsen, och Marianne Dahl Radhe presenterade kyrkostyrelsens
förslag till budget för 2016. Förslaget hade funnits tryckt i föredragningslistan sid. 23 – 28.
16. Ändring i Förslag till stadgar för församling i Equmeniakyrkan
Andreas Möller presenterade kyrkostyrelsens förslag till ändring i Förslag till stadgar för
församling i Equmeniakyrkan.
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Följande yrkanden ställdes:
från Missionskyrkan Hudiksvall
att
sista meningen i gamla formuleringen, "Vid upplösning övergår äganderätten
till församlingens tillgångar till Equmeniakyrkan." utgår.
Kyrkokonferensen beslutade
att
§ 17 i Förslag till stadgar för församling i Equmeniakyrkan ändras med följande
tillägg (ny text i fet stil):
När församlingen påbörjar en process som syftar till upplösning inleds ett
samtal med regional kyrkoledare gällande församlingens
avslutandeprocess, medlemmarnas kommande församlingstillhörighet och
hanteringen av församlingens tillgångar.
För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med regional kyrkoledare,
likalydande beslut på två varandra följande församlingsmöten, varav ett
årsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut
skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.
Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar till
Equmeniakyrkan.
17. Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa
17.1.
Motion från Jan E. Jansson, Anderstorps missionsförsamling, angående
ekonomiskt bidrag till sommargårdar
Motionären var inte på plats och motionen samt kyrkostyrelsens svar presenterades
av Torbjörn Jacobsson, kyrkostyrelsen. Motionen och kyrkostyrelsens svar hade
funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 11 – 12.
Motionären föreslog kyrkokonferensen
att Equmeniakyrkan ska engagera sig i gårdarna ur ett ekonomiskt perspektiv dvs
understödja dem ekonomisk samt
att Equmeniakyrkan ska se till att gårdarna ges möjlighet att få talare av god kvalité
och med stor dragningskraft.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att anse motionen besvarad
17.2.
Motion från Immanuelskyrkans församling, Jönköping, angående
information om kyrkoavgift till församlingsföreståndare
George Olvik, kommunikationschef, informerade att det redan idag finns möjlighet
för givaren att välja och att informationen om detta redan finns. Motionärerna ställde
sig därmed bakom kyrkostyrelsens yrkande att anse motionen besvarad.

Protokoll, Kyrkokonferens 2015	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
   7

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma

	
  
17.3.
Motion från Guntorps missionsförsamling, Kortedala frikyrkoförsamling
samt Missionskyrkan i Vännäs: ”Missionerande kyrka”
Marcus Svensson presenterade motionen. Motionen hade funnits tryckt i
föredragningslistan på sid. 13.
Motionären föreslog kyrkokonferensen
att uppdra åt kyrkostyrelsen
att
utveckla missionärsutbildning inom Equmeniakyrkan.
att
stödja MiC och verka för att pilotprojektet ska genomföras.
att
verka för att antalet missionärer i och utanför Sverige ökar.
Margareta Larsson, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens svar som hade
funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 13 – 14.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att anse motionen besvarad
17.4.
Motion från Guntorps missionsförsamling angående fördjupat
evangelisationsarbete
Staffan Andersson presenterade motionen. Motionen hade funnits tryckt i
föredragningslistan på sid. 14.
Motionären föreslog kyrkokonferensen
att vi som kyrka ber våra systerkyrkor om hjälp i förbön och råd för vårt arbete med
evangelisation och församlingsplantering
att kyrkostyrelsen till nästa kyrkokonferens får i uppdrag att verka för ökade
personella resurser nationellt för arbete med församlingsplantering,
pionjärarbete och evangelisation.
att kyrkostyrelsen får i uppdrag att initiera och utöka samverkan med andra
samfund och organisationer som arbetar med evangelisation och
församlingsplantering i Sverige och utanför Sveriges gränser.
att kyrkostyrelsen får i uppdrag att än mer utmana och inspirera vår kyrka lokalt,
regionalt och nationellt till tydligare arbete med evangelisation och
församlingsplantering.
att kyrkostyrelsen får i uppdrag att redovisa hur ovanstående punkter utvecklats till
nästa kyrkokonferens.
Susanne Rodmar presenterade kyrkostyrelsens svar på motionen. Det hade funnits
tryckt i föredragningslistan på sid. 14–15.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att tillstyrka första, fjärde och femte att-satserna
att avslå den andra att-satsen.
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att

anse den tredje att-satsen besvarad eftersom Equmeniakyrkan idag aktivt
samverkar nationellt och internationellt gällande evangelisation och
församlingsplantering.

17.5.
Motion från Kim Lillskog, Fristads missionskyrka; Klara Holmin,
Redbergskyrkan Göteborg; Mattias Persson, Herrljunga missionsförsamling;
Alfred Eriksson, Equmeniakyrkan Lerkil; Stina Hjelm, Sannerudskyrkan Kil;
Olivia Salomononsson, Frykeruds missionsförsamling; Magdalena Gustafsson,
Betlehemskyrkan Göteborg; Ida Tonnvik, Bifrostkyrkan Mölndal; Madelene
Söderqvist, Ödeshögs baptistförsamling; Alice Marinder, Equmeniakyrkan
Ljurhalla; Rebecka Persson, Asklanda-Ornunga missionsförsamling; Joakim
Lundqvist, Equmeniakyrkan Örbyhus samt Emil Björner, Fiskebäcks
missionskyrka, angående ungdomsanställdas situation
Klara Holmin och Mattias Persson presenterade motionen. Motionen hade funnits
tryckt i föredragningslistan på sid. 15 – 16.
Motionären föreslog kyrkokonferensen
att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram tydliga ordningar och rekommendationer
till församlingar vid anställning och arbetsledning av ungdomsledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att formulera en tjänstebeskrivning för rollen som
församlingsanställd ungdomsledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att samråda med Arbetsgivaralliansen och Vision
Ekumeniska om hur kommande kollektivavtal kan formuleras för att stärka
rollen som församlingsanställd ungdomsledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utforma en modell som hjälper församlingar att
skapa långsiktig utveckling för varje enskild anställd ungdomsledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att skapa en modell till hjälp för församlingen att
skapa långsiktig utveckling av tjänsten även om det sker byte av ungdomsledare.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att arbeta i samverkan med Equmenia i frågan om
anställda ungdomsledare.
Göran Bondesson presenterade kyrkostyrelsens svar på motionen. Det hade funnits
tryckt i föredragningslistan på sid. 16–17.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att besluta i enlighet med motionens att-satser med undantag för den andra attsatsen. att
avslå den andra att-satsen.
17.6.
Motion från Gustaf Björkman, Fiskebäcks missionskyrka, och Robert
Eriksson, Sävedalens missionsförsamling, angående medel från försäljningen av
Missionsskolan 1
Gustaf Björkman presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i
föredragningslistan på sid. 17.
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Motionärerna föreslog kyrkokonferensen
att Equmeniakyrkan ska följa förslaget från Bildningsutredningen.
Christer Jonsson presenterade kyrkostyrelsens svar på motionen. Det hade funnits
tryckt på sid. 17.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att anse motionen besvarad
17.7.
Motion från Arne Petersson, Majornas missionsförsamling, angående
pensionerade medarbetare
Arne Petersson presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan
på sid. 18.
Motionären föreslog kyrkokonferensen
att uppdra åt kyrkostyrelsen
att
i lokalt, regionalt och nationellt perspektiv utveckla arbetet med
kyrkans omsorg om sin personal i linje med det som det aktuella
uppdraget kommer att peka på
att
finna vägar för att tydliggöra och stärka den ekonomiska och
sociala tryggheten för medarbetare, när de går i pension.
att
medverka till förutsättningar för försöksverksamheter med olika
former av ”resurspooler”, där tidigare förslag om regionala
utvecklingsplattformar (från bildningsutredningen Lärande blir till
liv) kan vara en form och där så är möjligt i samspel med regional
utvecklingsplattform.
Marianne Nordin presenterade kyrkostyrelsens svar på motionen. Det hade funnits
tryckt i föredragningslistan på sid. 18 – 19.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att anse motionen besvarad.
18. Rapport från Bilda
Ulf Lager, regionchef Bilda Väst, lämnade följande rapport:
Som ni vet så blev det inget samgående med Sensus studieförbund. Den extra
förbundsstämman i november tog det beslutet och en klar majoritet av rösterna var nej
till ett samgående och bildandet av ett nytt studieförbund. Trots att det arbetet tog tid och
kraft under förra året gjorde vi ett verksamhetsmässigt bra resultat och ökade.
Ca 60 % av verksamheten sker i samverkan med någon av våra medlemsorganisationer.
Frikyrkorna står för drygt hälften eller 30 % av den totala, de ortodoxa kyrkorna knappt
20 % och Katolska kyrkan för ca 6 % och övrigt av ekumeniska organisationer.

Protokoll, Kyrkokonferens 2015	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
   10

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma

	
  

Nu har vi fullt fokus på framtiden och jobbar med att ta fram ett nytt strategidokument
med sikte mot 2025, alltså 10 år framåt i tiden. Vad vill vi att Bilda ska vara då?
Idag har vi ett strategidokument som vi kallar Kartan och kompassen som egentligen
sträcker sig till 2015, men med ett tillägg med tanke på Sensusprocessen till 2016.
Därefter ska det nya strategidokumentet ta vid och beslut om det ska tas på
förbundsstämman 2016.
Ett processarbete har startat i hela organisationen, där medarbetare, förtroendevalda,
cirkelledare och medlemsorganisationer är involverade.
En del är en modell som kallas Styrkebaserat perspektiv och det handlar om att se Det
här är vi bra på, det här drömmer vi om. Detta blir sedan underlag och arbetsmaterial
för strategidokumentet.
En annan del är en Omvärldsspaning där vi också kommer att ha externa medverkande
och då speciellt spana inom områdena Kultur, Kyrka och Samhälle. Vi vill låta oss
utmanas av andra som ser både samtiden och framtiden. Vi vill spana både stort, brett
och djupt. Ett tillfälle för denna spaning blir vid vår extra förbundsstämma som är om två
veckor, den 29 maj.
Då vi för övrigt också kommer att välja ny förbundsordförande, då Erik Amnå avgår och
som förslag till ny ordförande är Per-Inge Lidén, som ni ju sett här idag på förmiddagen.
Den tredje delen i framtidsarbetet är att vi ska ta vara på det framtidsmaterial som vi
redan har.
• I nuvarande strategidokument Kartan och kompassen finns delar som ännu inte är
genomförda eller påbörjade men inte slutförda.
• Tillsammans med Sensus arbetade vi under förra året fram ett mycket gediget
material kring tolv olika områden. I detta finns mycket som vi nu själva kan jobba
vidare med.
• Kairos Future gjorde en visionsdel i materialet inför samgåendeprocessen
• En utvärdering av vårt Ortodoxa arbete och utveckling har gjorts
• Vi har haft interna projekt kring Förnyat samhällskontrakt och Livstolkning
Det som redan nu skett av förändring är att de tre nuvarande södra regionerna kommer
att fr.o.m. 1 jan 2016 bli två regioner. Nuvarande Bilda Väst kommer tillsammans med
Skåne att bli Bilda Sydväst och nuvarande Bilda Sydöst kommer att bestå av Blekinge,
Småland och Östergötland.
19. Ordförandeskifte
Helena Höij övertog ledningen av förhandlingarna.
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20. Det gemensamma bästa – information om konsensusmodeller
Sofia Camnerin, kyrkoledare, presenterade vad konsensusmodeller skulle kunna innebära
för kyrkokonferensen. En presentation hade funnits i ett särtryck som delats ut till
ombuden.
En konsensusprocess bygger på att presidiet säkerställer att flera ”röster” hörs. Ordet
lämnades därför till fyra personer i olika åldrar, med olika bakgrund, från olika typer av
församlingar och med jämn könsfördelning.
Karin Fritzson, Abrahamsbergskyrkan, Bromma
Det är alltid lovvärt när vi får fler sidor än svart och vitt. Jag skulle vilja att vi i
de flesta frågor hade fler dimensioner och fler färger, men när vi pratar om
kvotering om vem som uttalar sig behöver vi också fundera på vem som avgör
om jag i första hand är kvinna eller pastor, mest en medlem i mellanstor
församling eller storstadsbo eller är jag enbart funktionshindrad. Vilken kvot
tillhör jag? Jag tror det är en utmaning för ett presidium att få en mångsidig
inlyssning i varje fråga. Men det vore väldigt spännande att pröva.
Joakim Lundqvist, Örbyhus missionsförsamling
Det här med konsensus tycker jag verkar väldigt spännande. Det är roligt att
kyrkan går före i hur man fattar beslut. Ofta är det också i konsensus vi fattar
beslut i våra hemförsamlingar.
Kvotering skulle också tvinga den här församlingen att se annorlunda ut.
Församlingarna skulle tvingas skicka ombud som bättre speglar kyrkans bredd.
Jag har samtidigt två farhågor – dels att det finns risk att man känner sig tvingad
att gå med på ett beslut, dels att det blir omöjligt att skicka ombud med låst
mandat. Beslutsfattandet sker endast i detta rum. Men jag tycker verkligen att
det skulle vara värt att prova.
Ingvar Stenberg, Finspång missionsförsamling
Personligen tycker att den här idén är mycket intressant och ett sätt att gå till
större inlyssning. När jag presenterade detta på församlingsmötet var det ingen
som fattade vad jag sa. ”Kommer aldrig fungera”, var reaktionen. Jo, men
egentligen är de flesta beslut vi tar konsensus. För det mesta. Jag tror
personligen att jag som både pastor och gubbe kan upplevas som en bromskloss,
men jag tror detta kan leda till större delaktighet.
Karin Kopparmalms, Vilhelmina missionsförsamling
Första gången jag hörde talas om konsensus var när jag satt i styrelsen för GFföreningen, som var förarbetet till Gemensam Framtid. Då tänkte jag att detta är
ju så galet och tokigt. Hur kan detta fungera? Efter hand hörde jag om flera
andra sammanhang som har det så här och då tänkte jag att det måste vi väl
också kunna. Jag jobbar som distriktssköterska och där är det tydligt att de
beslut vi fattat i konsensus är de som blir bäst i slutändan. Därför tror jag att
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detta blir jättebra för oss som kyrka. Vi har så mycket att lära av varandra och
det tror jag blir tydligare för oss med konsensusmodeller. Därför tror jag detta
blir bra.
Andra viktiga komponenter i de konsensusmodeller som kyrkostyrelsen tittat på är att
lämna tid att inte bara lyssna till varandra, utan också till Anden. Ombuden ombads
därför att med sina indikatorkort visa hur det kändes just nu. En överväldigande
majoritet visade orange/varm känsla. Ordförande förklarade att i en riktig
konsensusprocess skulle nu de som visat blått/kall känsla ombetts ta plats vid
mikrofonerna för att delge sina invändningar/tveksamheter. Det fanns inte tidsutrymme
för det nu vid denna presentation, utan ordförande uppmanade ombuden och deltagarna
att fortsätta samtalet på påverkanstorget.
21. Ajournering
Ordförande ajournerade förhandlingarna till lördag kl. 9.00.
22. Återupptagande lördag
Kjell-Arne Ottosson förklarade förhandlingarna återupptagna.
23. Aktuell information
Lasse Svensson, kyrkoledare och Petter Jakobsson, Diakonia, berättade om det nya
samarbetsavtal som är under framtagande mellan Equmeniakyrkan och Diakonia.
Petter Jakobsson
Vi lever i en tid med klimatångest men behöver inge klimathopp. Därför är en kyrka och
en biståndsorganisation ihop det mest kompetententa och envetna man kan uppbringa.
Jag tror att vi är i en situation just nu när vi behöver all profetisk kompetens vi kan få
fram för att sätta press på våra beslutsfattare.
Lasse Svensson
Jag har fått extra utbildning inför det här året när vi samarbetar kring klimatkampanjen.
Det är väldigt tydligt att det är ett allvarligt läge. Det är FN och i princip alla länder på
hela jorden överens om. Det är människor som har påverkat detta och människors
handlande som har lett till att vi har den situation vi har. Nu vill vi ställa krav på
beslutsfattare att uppvärmningen hålls under 2 grader och att reducering av utsläpp är
nödvändiga. FNs generalsekreterare Ban Ki Moon sa att ”vi är den första generationen
som kan utrota fattigdomen. Men vi är också den sista generationen som kan lösa
klimatkrisen”. Detta är i allra högsta grad en fråga för oss.
Petter Jakobsson informerade sedan om klimatkampanjen. Kampanjen är ett samarbete
med kyrkor världen runt. Kyrkor i Asien, Latinamerika och Afrika har bett oss vara med.
Det är de som blir direkt drabbade av klimatförändringarna som ber oss vara med.
Kampanjen har redan inletts med att aktivister cyklar från Sydafrika, seglar från Svalbard
och rider kamel från norra Afrika för att mötas vid klimattoppmötet i Paris i december
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och där ställa krav på politikerna att åtminstone se till att genomföra det de redan har
lovat. En viktig del i kampanjen är att inge hopp; det är inte kört. Men det krävs oerhört
modiga politiska beslut.
Den som vill vara med att pilgrimsvandra från Sverige (eller delar av sträckan) ombads
kontakta Petter Jakobsson för mer information. Ombuden gavs också möjlighet att skriva
under uppropet som hör till kampanjen. Tack för att vi gör det här ihop.
Kyrkokonferensen beslutade
att
ta informationen till protokollet.
24. Ordningsfråga
Kyrkokonferensen beslutade
att
införa applådförbud efter inlägg i talarstolen.
25. Det gemensamma bästa, konsensusmodeller
Joakim Wohlfeil, processledare, rapporterade att det på påverkanstorget förts ett livligt
samtal. Samtalet handlade om hur vi ska fatta våra beslut. Oavsett vilken modell vi
kommer att jobba med så är det imponerande med det enorma engagemanget för hur vi
fattar beslut. Synpunkterna som skickas vidare är att många såg möjligheter; en fråga
behöver inte fastna i vad som är rätt och vad som är fel. Rätt genomfört kan
konsensusmodeller leda till mindre prestige och större möjlighet att prata öppet. Det kan
kännas lättare att ändra sig. Många nämnde också lyssnandet; att det tydligt ges tid att
lyssna till Anden och be, men många påpekade också att det gör vi redan idag.
Vissa risker lyftes också. Hur gör vi med bundna mandat från församlingen? Hur flyttar vi
det här hela vägen till församlingen? Det kanske passar för vissa frågor, men inte för alla.
Det finns också en risk att det blir väldigt långa processer. Presidiets möjligheter och
ansvar riskerar att ge presidiet mycket makt. Samtalet kring kvoter engagerade också
många. Man var rädd för att det kommer att kännas utestängande; kommer alla verkligen
få prata, eller blir man utestängd för att man tillhör fel kvot?
Sammanfattningsvis kan följande uppmaning ges från påverkanstorget: Prova det här på
rätt frågor och se till att få med församlingarna. Överväg också möjligheten till fler
alternativ; man kanske inte känner sig bekväm med ’varm’ eller ’kall’. Oavsett måste vi
hitta sätt för fler att våga prata!
Andreas Möller, kyrkostyrelsen, fick ordet.
Tack för ett spännande och engagerande samtal trots att det inte ens är en fråga som ska
upp till beslut. För mig ändrades bilden av förslaget under samtalets gång på
påverkanstorget. Det kanske inte så mycket är en modell för beslutsfattande vi behöver,
utan för hur vi tar oss fram till beslutet. Med den här modellen samtalar vi om frågan och
sedan skriver vi en att-sats som vi beslutar om, istället för att ta ställning till en att-sats
från början. Kanske kan det hjälpa till att skifta fokus från talarstolen till det som händer
i församlingen.
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Det finns formuleringar vi behöver slipa på och känna på. Nu tar vi med oss
synpunkterna från påverkanstorget och den sammanställning Joakim Wohlfeil just har
gjort vidare i arbetet med att hitta bra verktyg för kyrkokonferensen att samtala om
viktiga frågor och fatta beslut. Tack för ert engagemang.
Kyrkokonferensen beslutade
att
ta informationen från påverkanstorget och responsen från kyrkostyrelsen till
protokollet.
26. Ekonomiskt bidrag till sommargårdar – Beslut
Peter Bernhardsson, processledare, rapporterade att det är tydligt att gårdarna berör och
engagerar. Många ville samtala. Tyvärr fanns motionären inte på plats och som motionen
var skriven gällde den bara två gårdar. Motionen fick 12 bifall, kyrkostyrelsens svar fick
73 bifall.
Stationen hade god uppslutning och goda samtal. Gårdarna har väldigt olika
förutsättningar, men de skapar fortfarande stort engagemang.
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen:
från motionären:
att
Equmeniakyrkan ska engagera sig i gårdarna ur ett ekonomiskt perspektiv dvs understödja
dem ekonomiskt.
att
Equmeniakyrkan ska se till att gårdarna ges möjlighet att få talare av god kvalité och med
stor dragningskraft.
från kyrkostyrelsen:
att
anse motionen besvarad.
från Eksjö missionsförsamling och kyrkostyrelsen:
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att skapa ett nätverk, med syfte att ge stöd till och
förmedla kompetens till gårdar och deras huvudmän inom juridik, organisation,
fastighetsförvaltning, ekonomi och finansiering samt marknadsföring.
från Sjökumla missionsförsamling:
att
uppdra åt kyrkostyrelsen
att
uppmuntra församlingar och regioner att förlägga arrangemang på
gårdarna.
att
tillse att alla gårdar som är knutna till Equmeniakyrkan skall finnas
överskådligt och lättillgängligt på hemsidan.
Presidiet ställde förslag om propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
anse motionen besvarad
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att

uppdra åt kyrkostyrelsen
att
skapa ett nätverk, med syfte att ge stöd till och förmedla
kompetens till gårdar och deras huvudmän inom juridik,
organisation, fastighetsförvaltning, ekonomi och finansiering samt
marknadsföring.
att
uppmuntra församlingar och regioner att förlägga arrangemang på
gårdarna.
att
tillse att alla gårdar som är knutna till Equmeniakyrkan skall finnas
överskådligt och lättillgängligt på hemsidan.

27. Information om kyrkoavgift till församlingsföreståndare – Beslut
Ulf Södahl, processledare, hade lämnat följande rapport som lästes upp av presidiets
ordförande:
Vi värnar om anonymiteten – viktigt att ingen vet!
Vi tror på öppenhet – viktigt att församlingsstyrelsen vet!
En fråga och ett förslag:
Kan kassör och informatör skriva på om tystnadsplikt?
Informera församlingsföreståndare om att de kan begära uppgifter på alla icke anonyma
kyrkoavgiftsbetalare. Sådan information kommer inte per automatik längre.
8 personer yrkade bifall till kyrkostyrelsens förslag.
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen:
från motionären:
att
Equmeniakyrkan tar fram en medgivandeblankett där kyrkoavgiftsgivare kan ge tillåtelse att
information om anslutning till kyrkoavgift ges till hemförsamlingens föreståndare.
Ordningen med information enbart till församlingsföreståndare innebär viss sekretess. Att ha
kunskap om vilka kyrkoavgiftsgivare församlingen har kan underlätta kommunikation
kring kyrkoavgiften.
från kyrkostyrelsen:
att
anse motionen besvarad.
Kyrkokonferensen beslutade
att
anse motionen besvarad.
28. Avtackning av internationell koordinator
Lasse Svensson och Steven David, Hindustani Covenant Church, avtackade Bertil
Svensson, som till hösten avslutar sin tjänst som internationell koordinator. Innan
Equmeniakyrkan bildades hade Bertil motsvarande tjänst inom Svenska Missionskyrkan.
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Steven David lämnade följande hälsning:
Det är ett stort privilegium att stå inför er och få möjligheten att tacka Bertil Svensson för
hans hängivna och outtröttliga arbete för alla systerkyrkor. Personligen har jag arbetat
med Bertil sedan 1994 och jag tror han är Stålmannen. Han är hängiven och väldigt lojal.
Jag brukar ringa vid 5 på morgonen när vi har problem i Indien. Han blir aldrig arg. Han
är alltid glad och säger att han ska hjälpa oss. Var Bertil än är kommer han fortsätta
arbeta för alla kyrkor. Å alla Equmeniakyrkans 27 partnerkyrkors vägnar tar jag tillfället i
akt att tacka dig, Bertil, för allt du har gjort och gör för oss. Jag tar också tillfället i akt att
tacka din hustru Ulla för att hon och familjen aldrig stoppar honom. Det är viktigt att
alltid vara tillgänglig för Guds arbete. Tack.
Bertil Svensson lämnade följande hälsning:
Tack för många år i missionens tjänst. Tack alla bröder och systrar och samarbetskyrkor.
Jag tror Equmeniakyrkan har ett väldigt viktigt arv att förvalta; de tre bildarsamfundens
stora engagemang i samarbetskyrkorna. Det är oerhört viktigt för oss som kyrka och vår
identitet att vi är en del av den världsvida kyrkan. Det är min bön och min längtan att
Equmeniakyrkan fortsätter med detta. Tack.
Lasse Svensson hälsade sedan Gerard Willemsen välkommen som ny internationell
koordinator och ledde konferensen i bön för honom och hans nya uppdrag.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera avtackningen och välkomnandet i protokollet.
29. Missionerande kyrka – Beslut
Ingvar Stenberg, processledare, rapporterade att många önskade att styrelsen skulle vara
lite tydligare och inte bara skriva intentioner. Bifall hade yrkats både till motionärens och
till kyrkostyrelsens förslag. Två nya förslag hade också ställts.
Följande yrkanden ställdes:
från Guntorps missionsförsamling, Kortedala frikyrkoförsamling samt Missionskyrkan i Vännäs:
att
utveckla missionärsutbildning inom Equmeniakyrkan.
att
stödja MiC och verka för att pilotprojektet ska genomföras.
att
verka för att antalet missionärer i och utanför Sverige ökar.
från kyrkostyrelsen:
att
anse motionen besvarad.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att till nästa kyrkokonferens redovisa hur arbetet har
fortskridit.
från Equmeniakyrkan Kaxholmen:
att
Equmeniakyrkan aktivt arbetar med MiC pilotprojekt 2016.
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från Equmeniakyrkan Mysingsö:
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att inleda ett samtal med Evangeliska Frikyrkan om
möjligheter till ett samarbete kring missionärsutbildning.
från Elver Jonsson:
att
frågan återremitteras för jämkning och återupptas under eftermiddagen.
Presidiet ställde förslag om propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
arbeta efter föreslagen propositionsordning.
att
avslå Elver Jonssons yrkande.
att
anse motionen besvarad.
att
stödja MiC och verka för att pilotprojektet ska genomföras.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att till nästa kyrkokonferens redovisa hur arbetet har
fortskridit.
30. Fördjupat evangelisationsarbete – Beslut
Peter Svanberg, processledare, rapporterade att det är spännande att vara inne i ett slags
”stim” om mission på olika sätt. På stationen på påverkanstorget var det väldigt
spännande samtal och många är engagerade. När det gäller att se på de olika
möjligheterna, så utföll bifallsyrkandena helt jämnt för motionens respektive
kyrkostyrelsens förslag. Samtalen handlade mycket om att vi behöver bli bättre på att
använda mer kreativitet i evangelisationsarbetet och fundera på hur vi kommunicerar
och talar in i den kultur vi talar till.
Följande yrkanden ställdes:
från Guntorps missionsförsamling:
att
vi som kyrka ber våra systerkyrkor om hjälp i förbön och råd för vårt arbete med
evangelisation och församlingsplantering.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att i arbetet med nästa verksamhetsplan verka för
ökade personella resurser nationellt för arbete med församlingsplantering,
pionjärarbete och evangelisation.
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att initiera och utöka samverkan med andra
samfund och organisationer som arbetar med evangelisation och
församlingsplantering i Sverige och utanför Sveriges gränser.
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att än mer utmana och inspirera vår kyrka lokalt,
regionalt och nationellt till tydligare arbete med evangelisation och
församlingsplantering.
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att redovisa hur ovanstående punkter utvecklats till
nästa kyrkokonferens.
från kyrkostyrelsen:
att
tillstyrka första, fjärde och femte att-satserna.
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att
att

avslå den andra att-satsen.
anse den tredje att-satsen besvarad eftersom Equmeniakyrkan idag aktivt
samverkar nationellt och internationellt gällande evangelisation och
församlingsplantering.

Presidiet ställde förslag om propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
vi som kyrka ber våra systerkyrkor om hjälp i förbön och råd för vårt arbete med
evangelisation och församlingsplantering.
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att än mer utmana och inspirera vår kyrka lokalt,
regionalt och nationellt till tydligare arbete med evangelisation och
församlingsplantering.
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att redovisa hur ovanstående punkter utvecklats till
nästa kyrkokonferens.
att
anse den tredje att-satsen besvarad eftersom Equmeniakyrkan idag aktivt
samverkar nationellt och internationellt gällande evangelisation och
församlingsplantering.

31. Rapport från folkhögskolorna
Lars Nilsson, rektor Sjöviks folkhögskola, rapporterade:
Equmeniakyrkans folkhögskolor har ca 4 % av alla landets folkhögskoleplatser, under det
här läsåret har ca 1200 personer dagligen besökt våra folkhögskolor.
Fem folkhögskolor, Bromma, Härnösand, Karlskoga och Södra Vätterbygden. Nu är även
Sjövik med i den gemenskapen och vi är glada över att ha fått syskon, eller rättare får
ingå i syskonskaran.
Tillsammans bildar vi en pentagon.
Pentagon, femhörning, Eftersom pentagonen är liksidig och likvinklig, blir den väldigt
stabil. Sidorna stöttar varandra och bildar en intressant och stadig form. Pentagon är den
byggnad där USA:s försvarsdepartement har sitt säte.
Vi folkhögskolor har ett eget försvarsdepartement, där vi försvarar de goda värdena – alla
människors lika värde, alla människors rätt till utbildning. Folkhögskolan blir något av en
tummelplats, där människor med olika bakgrund, ålder, kultur och förutsättningar möts.
På folkhögskolorna ser vi en ökad tillströmning av ungdomar som av olika anledningar
misslyckats i den reguljära skolan, inlärningssvårigheter, språksvårigheter, diagnoser,
missbruk, en dålig start i ungdomsåren som sätter sina spår på självkänsla och
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framtidstro. Ungdomar som behöver vår hjälp. Folkhögskolorna har fått förtroende och
resurser via Folkbildningsrådet att möta upp detta stora behov.
Där står vi fem folkhögskolor väl rustade att ta emot dessa ungdomar. Vi har en lång
tradition och erfarenhet att möta människor, vi har vår kristna värdegrund som
konkretiseras i våra policydokument. Vi har goda tillförlitliga pedagoger och vår
målsättning är att alla som jobbar på folkhögskola är delaktiga i det arbetet.
Vi är fem folkhögskolor, var och en med sin särart. Tillsammans erbjuder vi ett flertal
huvudmannanära utbildningar såsom, Apostlagärningar 29, Bibelfjäll, Exchange,
Bibellinje och Kristendomsskola.
Det som skiljer oss är de särskilda kurserna, som t ex musik, friluftsliv, konst, kurser för
människor som lever med funktionsnedsättning. Olikheterna, skolorna emellan, är både
en tillgång och styrka. Dessa unika kurser sätter sin prägel på varje skola och där flera
håller en hög nationell och internationell nivå. Lika och olika är bra tillsammans, skolor
som vittnar om mångfald. Genom denna mångfald får skolorna och kyrkan ett ansikte
utåt mot kommuner, myndigheter, organisationer.
Folkhögskolan kan vara en plattform för församlingarna att nå ut till människor som inte
har en församlingsbakgrund. Via våra skolor får deltagarna tillgång till verksamhet som
sker i kyrkans regi och med den värdegrund som vi alla står för. Folkhögskolans primära
uppdrag är att jobba med folkbildning. Men kontakten med våra skolor ger en inblick i
det kristna livet och församlingarna, vilket för den enskilde kan ha avgörande betydelse.
Genom vår sommarverksamhet möter vi också riktigt unga människor.
Kristendomsskolan på Sjövik firar i år 50 år. Kristendomsskolan har tagit emot åtskilliga
tonåringar genom åren och flera av dessa återkommer på våra långa kurser.
Folkbildningen är på frammarsch i Sverige. En utveckling som våra folkhögskolor är
starkt delaktiga och engagerade i.
Kyrkokonferensen beslutade
att
ta rapporten till protokollet.
32. Avtackning av ordinerade medarbetare som under året fyller 67 år
Lasse Svensson och Olle Alkholm tackade, å Equmeniakyrkans vägnar, de ordinerade
medarbetare som under året fyller 67 år:
Maj-Lis Wahlström, Anders Caringer, Sven Öhrman, Hans Dahlgren, Pär Sandstedt, Seppo
Sillankorva, Helena Ljung, Raija Sjöström, Anna-Maj Winér, Carl-Erik Ängerheim, Lars D
Svensson, Ragnar Brugård, Arne Petersson, Gunhild Ringberg, Lars-Åke Grubbström, CarlGöran Sjöström, Peringe Pihlström, Kerstin Ek, Shahnaz Sanna Mansouri Bakhsh, Gunnel
Jakobsson Kritz, Agne Furingsten, Gun-Britt Edvardsson, Kristina Johansson, Maurits
Pettersson, Ivan Czitróm, Anders Svensson, Barbro Lundkvist, Ann-Sofie Freyhult, Krister
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Wos Andersson, Kjell Åberg, Gunnar Boija, Erik Blennberger, Gunilla Vedin Halvardsson,
Ann-Britt Grändemark, Leif Svensson och Bengt Lissvall
De tackades med en lång och varm applåd.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera avtackningen i protokollet.
33. Församlingsförändringar
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera i protokollet att Hjältanstorp baptistförsamling, Kvarterskyrkan i
Karlskrona, Jönköpings baptistförsamling, Hallens baptistförsamling, Borås
finska friförsamling, Örnsköldsvik missionsförsamling, Delsbo
missionsförsamling, Gustavsbergs missionsförsamling, Svenljunga
frikyrkoförsamling, Jönköpings kår av Svenska frälsningsarmén, Lungsunds
missionsförsamling och Metodistkyrkan, Växjö under 2014 har upplösts.
att
notera i protokollet att Askers baptistförsamling , Orsa baptistförsamling och
Bodafors frikyrkoförsamling har valt att under 2014 lämna Equmeniakyrkan för
att tillhöra annat samfund.
34. Välkomnande av nya församlingar
Kyrkokonferensen beslutade
att
välkomna Agape Katrineholm, Equmeniakyrkan Brunnen och Equmeniakyrkan
Lerkil som nya församlingar, och Beach Church som ny kristen gemenskap i
Equmeniakyrkan.
Peter Svanberg, handläggare församlingsplantering, uppmanade kyrkokonferensen att
visa omsorg gentemot de nya församlingarna på samma sätt som ett barn behöver omsorg
från sina föräldrar.
35. Rapport från Teologiska högskolan
Sune Fahlgren, utbildningsledare för det teologiska programmet, rapporterade.
Tack för det här tillfället att få ge en hälsning från denna enskilda högskola som har
Equmeniakyrkan som huvudman. När konferensen inleddes i torsdags stod jag här och
välkomnades som gäst. Det kändes både bra och lite konstigt. Är vi på hemmaplan eller
bortaplan? Mest kändes det ändå bra. Det visar att Teologiska högskolan är något mer än
Equmeniakyrkan. Det är faktiskt bara ett mindre antal av de 600 studenterna och av
lektorerna som är medlemmar i någon av Equmeniakyrkans församlingar. Därför känns
det ändå gott att välkomnas som gäst. Vi är borta på ett bra sätt. Men att det kändes
konstigt visar också på något fint. Equmeniakyrkan är ett viktigt sammanhang för
Teologiska högskolan.
Högskolan är nu i en process med att bredda verksamheten. Vi har precis skrivit avtal
med St Ignatius akademi i Tvetaberg. Det är de ortodoxa kyrkornas i Sverige nya
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utbildningsplats. De har ingen högskola för att utbilda för sina egna behov.
Förhoppningsvis kan vi hitta varandra och bli ett större utbildningscenter för flera.
Campus Bromma är också folkhögskolan. Den har legat där snart ett helt läsår och vi har
börjat utveckla många nya samarbetspunkter. Det handlar om att gifta samman akademi
och bildning. Även med Stockholms musikpedagogiska institut har ett samtal om
samarbete inletts. Vi håller tillsammans på att utveckla ett utbildningsprogram för ledare
i idéburen verksamhet, som vi kallar ALIVE (Akademi för ledare i idéburen verksamhet).
Tanken är att det ska bli möjligt att läsa ledarskap på både magister- och masternivå.
Så här kan jag fortsätta, men en intressant fråga är var vi hittar pengar till allt det nya.
Högskolan har ansökt hos utbildningsdepartementetet om 150 nya utbildningsplatser. Vi
har också uppvaktat de olika partiernas representanter i utbildningsutskottet och hoppas
att de ska bevilja vår ansökan.
Jag är också lärare och har mellan programpunkterna suttit de här dagarna och läst
uppsatser. Många av våra studenter vittnar om att högskolan har hjälpt dem att bli en
teologiskt reflekterande praktiker. Det känns bra att läsa och säger mycket om vad vi vill
att vår utbildning ska leda till. Både teologi och annan vetenskap är något väldigt
praktiskt.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
36. Ordförandeskifte
Helena Höij övertog ledningen av förhandlingarna.
37. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Elaine Erlandson Lindblom anmälde valberedningens förslag samt redogjorde för
valberedningens arbetssätt. De hade intervjuat ledamöter i kyrkostyrelsen, besökt
regionfesterna och där träffat representanter från församlingarna och haft fem
sammanträden. Arbetet hade fungerat bra och hon vittnade om att valberedningen nu
känner att den har hittat arbetsformer som fungerar. Ett tydligt ledord för årets process
hade varit att kyrkostyrelsen tydligare ska spegla kyrkans mångfald.
Kyrkokonferensen beslutade
att
kyrkostyrelsen ska bestå av 14 ledamöter samt ordförande under kommande
verksamhetsår.
38. Presentation av kandidater till val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen
Elaine Erlandson Lindblom anmälde att det är fem ledamöter i kyrkostyrelsen vars
mandatperiod går ut. Tre av dessa har avböjt omval. Nio personer kvarstår sedan tidigare
val. Dessa presenterades kort.
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Hon presenterade också valberedningens förslag till val av ordförande och ledamöter i
kyrkostyrelsen:
Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordförande
Hani Ghattas, Jakobsberg
Malin Lagerlöf, Vännäs
Sara Möller, Hisings Backa
Susanne Rodmar, Rimbo
Maria Schönning, Fellingsbro
Lyra Sema, Hägersten
Elisabeth Tullhage, Göteborg
Ordet lämnades fritt.
Kyrkokonferensen beslutade
att
anse nomineringen avslutad.
Kandidaterna hade funnits presenterade i den tryckta föredragningslistan, sid. 29 – 32.
Samtliga fick sedan svara på någon av frågorna:
Vad betyder det för dig att vara församling idag?
Ser du kyrkostyrelsens roll som styrande eller tjänande?
Vilken är den viktigaste samhällsfrågan?
Vilken plats har det diakonala arbetet i kyrkan?
Hur tycker du att den nationella kyrkan kan ge stöd till det lokala församlingsarbetet?
På vilket sätt kan kyrkan stödja Equmenias barn- och ungdomsarbete?
Vad vill du tillföra till kyrkostyrelsen med din kompetens och erfarenhet?
39. Val av kyrkostyrelsens ordförande
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ordförande välja Tomas Bjöersdorff, Kalmar.
40. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Presidiet förklarade hur valet av ledamöter skulle gå till. Förtryckta valsedlar delades ut
till ombuden. På dessa skulle max fem av de föreslagna kryssas. När valet inleddes var 677
ombud från 343 församlingar registrerade.
Val genomfördes.
Kyrkokonferensen beslutade
att
förklara omröstningen avslutad.
41. Fyllnadsval ansvarsnämnden
Olle Alkholm anmälde kyrkostyrelsens förslag till ansvarsnämnden.
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Kyrkokonferensen beslutade
att
till ledamot i ansvarsnämnden utse Sofia Camnerin.
42. Ajournering
Ordförande ajournerade förhandlingarna till lördag kl. 13.30.
43. Återupptagande
Helena Höij förklarade förhandlingarna återupptagna.
44. Rapport från Equmenia
Joakim Lundqvist, ordförande Equmenia, började med att hälsa alla välkomna till
Equmenias riksstämma i Tierp i oktober. Han bevisade sedan att han är ordförande för
världens bästa ungdomsförbund genom att visa en film som visar på Equmenias bredd
och betydelse.
Han fortsatte sedan:
Målet med all vår verksamhet är att barn och unga ska få växa med varandra och med
Jesus. Många av oss som är här idag har kommit in i församlingarna genom
församlingarnas barn- och ungdomsarbete. Att ha ett gott och bra barn- och
ungdomsarbete är att bedriva mission och diakoni. Hos oss finns många som aldrig skulle
fått komma in någon annanstans. Vi berättar om Jesus och ger dem möjlighet att möta
Honom. Att ha ett gott barn- och ungdomsarbete är nödvändigt för församlingens
framtid.
Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetet är långtifrån klart för att de sagt sitt ja till
Jesus och gått med i församlingen. Det är snarare där det börjar. För det blir en ny
församling varje gång en ny medlem kommer in. Hur arbetar din församling med dessa
frågor? Är din församling öppen för unga nya människor när de kommer? Låter ni dem ta
plats? Vara med och forma och bestämma? På riktigt?
Min pastor fångade in mig ganska snabbt. Och då fanns det en tant. Världens bästa tant.
Nästan varje gång jag medverkade i gudstjänsten var hon där, annars ringde hon och bad
om ursäkt. När jag blev vald till ordförande i Equmenia var det hon som klippte ut bilden
i tidningen och klistrade upp den på anslagstavlan i kyrkan. Hon är min förebild. Och jag
uppmanar er: var som den här tanten. Världens bästa tant! Var den som uppmuntrar
ungdomarna, bereder plats, ber för dem, dunkar dem i ryggen och säg att de är
fantastiska. Din plats i barn- och ungdomsarbetet är jätteviktig!
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
Lasse Svensson tackade sedan Equmenias generalsekreterare Patric Forsling som avgått
och välkomnade Carin Dernulf som ny generalsekreterare.
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45. Ungdomsanställdas situation – Beslut
Olle Hilariusson, processledare, rapporterade att detta är en viktig fråga och en fråga som
vi i grund och botten är överens om. På stationen talade vi bl.a. om vem Ungdomsledaren
är. Det kan vara en 20-åring som precis slutat gymnasiet. Det kan vara en ungdom i
församlingen som församlingen känner och därmed får förtroendet. Det kan vara en
utbildad fritidsledare. Andra varianter finns också.
Vi talade också om varför det är viktigt att samtala om ungdomsanställdas situation och
kom fram till att det är viktigt både utifrån församlingens behov och ur ungdomsledarens
perspektiv. Ungdomsledaren kan också vara en ung människa som är på väg mot en
annan uppgift i kyrka och församling.
Påverkanstorgets samtal handlade om att hjälpas åt. Om att skapa bra förutsättningar för
ungdomsledaren. Bra förutsättningar smittar av sig på ett bra sätt. Vi vill hjälpa dem som
kanske har sin första anställning i livet att hitta ett sätt att förhålla sig till det utan att
riskera att gå under. Vi vill hjälpa varandra som församlingar att ta vårt ansvar. Skapa
riktiga, varaktiga och hållbara förutsättningar för ungdomsledaren, men också för andra
anställda. Ett stort stöd för motionärernas och kyrkostyrelsens förslag uttrycktes.
Följande yrkanden ställdes:
från motionärerna:
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram tydliga ordningar och rekommendationer
till församlingar vid anställning och arbetsledning av ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att formulera en tjänstebeskrivning för rollen som
församlingsanställd ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att samråda med Arbetsgivaralliansen och Vision
Ekumeniska om hur kommande kollektivavtal kan formuleras för att stärka
rollen som församlingsanställd ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att utforma en modell som hjälper församlingar att
skapa långsiktig utveckling för varje enskild anställd ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att skapa en modell till hjälp för församlingen att
skapa långsiktig utveckling av tjänsten även om det sker byte av ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att arbeta i samverkan med Equmenia i frågan om
anställda ungdomsledare.
från kyrkostyrelsen:
att
besluta i enlighet med motionens att-satser med undantag för den andra attsatsen
att
avslå den andra att-satsen.
att
anta yrkanden från Betlehemskyrkan i Gävle, Borlänge missionsförsamling,
Lerums missionskyrka, Vidablickskyrkans församling Norrköping och
Jakobsbergskyrkans församling.
att
avslå övriga yrkanden.
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från Betlehemskyrkan i Gävle, Borlänge Missionsförsamling, Lerums
missionskyrka, Vidablickskyrkans församling Norrköping och Jakobsbergskyrkans
församling:
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en guide innehållande riktlinjer för
upprättande av tjänstebeskrivning och anställningsavtal för ungdomsanställda.
från Skara missionsförsamling:
att
rekommendera församlingar att utse en personlig handledare för sina anställda
ungdomsledare.
från Sjökumla missionsförsamling Motala:
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att uppmana församlingar att tjänstebeskrivningar för
ungdomsanställda alltid utformas i samråd med regionens medarbetare.
från Redbergskyrkan, Göteborg:
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att utse en person på Equmeniakyrkans kansli som i
sin tjänst har ansvar för ungdomsledare, likställd med de ansvariga som finns
för diakoner och pastorer.
Presidiet ställde förslag om propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram tydliga ordningar och rekommendationer
till församlingar vid anställning och arbetsledning av ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att samråda med Arbetsgivaralliansen och Vision
Ekumeniska om hur kommande kollektivavtal kan formuleras för att stärka
rollen som församlingsanställd ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att utforma en modell som hjälper församlingar att
skapa långsiktig utveckling för varje enskild anställd ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att skapa en modell till hjälp för församlingen att
skapa långsiktig utveckling av tjänsten även om det sker byte av ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att arbeta i samverkan med Equmenia i frågan om
anställda ungdomsledare.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en guide innehållande riktlinjer för
upprättande av tjänstebeskrivning och anställningsavtal för ungdomsanställda.
46. Rapport från Teologiska kommittén
Sofia Camnerin, Hans Andreasson och Arne Fritzson rapporterade:
Vi är en unik kyrka. Det krävs ingen djupare kunskap i kyrkohistoria för att förstå att det
är en utmaning att förena de tre traditionerna vi har med oss. Vårt beslut att bilda ett nytt
gemensamt kyrkosamfund kommer att bli ett beslut som många kommer att se på och
forska kring framöver. Hur vi behandlar vissa frågor kommer att ha en avgörande
betydelse för vår kyrka och det är viktigt att vi inte tar förhastade beslut. Beslut som

Protokoll, Kyrkokonferens 2015	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
   26

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma

	
  
fattas på ett parlamentariskt sätt kan vara olyckliga om det var en liten majoritet som
körde över en stor minoritet. En annan fråga att fundera på, är om man överhuvudtaget
kan rösta om trosfrågor.
Arbetet med att formulera hur Equmeniakyrkan tänker kring framförallt medlemskap,
har pågått sedan 2012. Enkäter, samtalsdagar och seminarier på kyrkokonferensen är
exempel på vilka möjligheter till input som har funnits för medarbetare och
församlingar. Hösten 2013 skickades en remiss till samtliga församlingar. Det kom 270
officiella enkätsvar. Dessa synpunkter ger oss en unik inblick i hur det ser ut i våra
församlingar idag. Det är viktigt att veta hur det ser ut idag för att veta hur vi går vidare
på ett bra sätt. En annan viktig utgångspunkt är att även om vi har ett organiserat
medlemskap, så måste vi också ta ansvar för de människor som känner att de är med men
ändå inte riktigt är det. Remissen visade också att dopet har fått en tydligare ställning i de
församlingar som tidigare hörde till Missionskyrkan. Vi vet också att barnen ofta har fått
ett större utrymme. Tidigare arbetade vi efter ett mönster som går tillbaka flera hundra
år. Från ca 200 e. Kr. har gången varit den att den som ville söka sig till en församling
ansökte först om undervisning, undervisades, döptes och blev sedan medlem och fick ta
nattvard. Idag tänker vi inte så. Sekulariseringen gör att vi har svårt att se varför det
skulle vara så. Idag är det istället så att hela kedjan sker inom församlingen. Redan när en
människa söker sig till en församling hälsas denna välkommen.
Kyrkoledarna vill därför initiera ett omtag när det gäller dopfrågan. Men ett beslut får
inte hastas fram utan behöver bottna i den mångfald av församlingar vi har och är och,
inte minst, den rikedom denna mångfald ger. Vi tänker oss därför att någon typ av
bibelstudium ska komma församlingarna till del under hösten där vi inbjuder till
reflektion och fördjupning med dopet i centrum.
Vi är också ekumeniska och kan därför inte lösa dopfrågan i ett ekumeniskt vakuum. Vi
behöver höra andras erfarenheter av vad dopet innebär, om rikedomen i dopet och vad
dopet berättar om att tillhöra Kristi kropp, Guds enda, heliga, universella och apostoliska
kyrka.
Paulus skriver i Rom 6:3-4: Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också
har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med
honom, för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet. Genom dopet blir vi inlemmade i Kristi kropp. Dopet berättar
för oss om försoningens möjligheter i våra liv. Vad som än händer är vi omslutna av Guds
kärlek. När vi döper och när vi blir döpta är det något som händer med våra kroppar.
Dopet berättar att vad som än händer i våra liv är vi aldrig ensamma och aldrig övergivna.
Försoningens Gud finns där. Gud, som kan vända långfredagens mörker och smärta till
påskdagens ljus och glädje, besvikelse och motgångar till nya möjligheter. Att vara döpt
är ett konkret tecken på att man får leva i denna Guds kärlek. Genom dopet blir
berättelsen om Jesus också berättelsen om våra liv.
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I den ekumeniska rörelsens har dopet beskrivits som en grund för kyrkans enhet.
Equmeniakyrkan beskriver sig som ett i tiden provisorium i väntan på Kristi kyrkas
synliga enhet. Om det är viktigt för oss, som vi säger i Trons grund, då är det viktigt att
vår hållning till dopet förvandlas till en ekumenisk teologi som ligger i linje med vår
kyrkas vision och i Jesu Kristi bön om att vi alla ska bli ett.
Teologiska kommittén hoppas att ni vill vara med och samtala om dopet, läsa materialet
som kommer så att vi fördjupas, lär mer och kan vidgas och fördjupas i vår gemenskap.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
47. Ordförandeskifte
Sofia Eklund tog över ledningen av förhandlingarna.
48. Medel från Missionsskolan 1 – Beslut
Paul Enlund, processledare, rapporterade att man varit eniga om att det behövs resurser
för utbildning, fortbildning och forskning. Samtalen på stationen vittnade om hög energi,
ett stort engagemang att följa upp vad våra föregångare har gjort samt en oro för att
resurserna inte riktigt räcker till. Samtalet visade också på behovet av en långsiktig
strategi.
Även lekmän och förtroendevalda behöver utbildning och fortbildning. Flera olika sätt att
skapa en grundplåt nämndes också. Förutom motionärens förslag talades det också om att
det vore möjligt att finansiera utbildning, fortbildning och forskning genom att avsätta
2 % från kyrkoavgiften. Samtidigt framhölls också riskerna med att låsa medel.
Frågan rönte stort intresse och många samtalade. Stödet till motionen respektive
kyrkostyrelsens svar var ganska jämnt.

Följande yrkanden ställdes:
från motionärerna:
att
Equmeniakyrkan ska följa förslaget från Bildningsutredningen.
att
reservera högst 100 miljoner kr från intäkten från försäljningen av
Missionsskolan 1 för utbildning, fortbildning och forskning.
från kyrkostyrelsen:
att
anse motionen besvarad.
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från kyrkostyrelsen, Borlänge missionsförsamling, Forshaga missionsförsamling, Betlehemskyrkan,
Örebro och Immanuelskyrkan, Stockholm
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2016 återkomma med förslag
på långsiktig inriktning, både vad avser innehåll och finansiering, för att klara
Equmeniakyrkans behov av utbildning och fortbildning av pastorer, diakoner,
missionärer, musiker, ungdomsledare och liknande befattningar samt
Equmeniakyrkans behov av forskning.
från Enebykyrkans församling, Enebyberg och Östra Fågelviks missionsförsamling:
att
en betydande del, 50 – 100 Mkr, av intäkten från försäljningen av
Missionsskolan 1 skall användas till utbildning och fortbildning för pastorer,
diakoner, ungdomsledare, musiker m fl.
Presidiet ställde förslag om propositionsordning. Den förändrades efter en fråga från
plenum och ett nytt förslag ställdes.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna den nya propositionsordningen.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2016 återkomma med förslag
på långsiktig inriktning, både vad avser innehåll och finansiering, för att klara
Equmeniakyrkans behov av utbildning och fortbildning av pastorer, diakoner,
missionärer, musiker, ungdomsledare och liknande befattningar samt
Equmeniakyrkans behov av forskning.
att
motionen därmed anses avslagen.
49. Pensionerade medarbetare – Beslut
Ingemar Nordieng, processledare, rapporterade att samtalet löpte längs två stråk. Dels hur
vi på bästa sätt kan ta vara på den resurs som dessa människor utgör, att påminna oss om
vilken erfarenhetsbank som står till kyrkans förfogande. Dels hur vi som kyrka och
samfund kan underlätta för medarbetare när de lämnar det aktiva yrkeslivet och går i
pension. Hur gör vi för att människor ska få en bra tillvaro efter arbetslivet?
Han rapporterade vidare att motionären redan har ett uppdrag från kansliet att göra en
utredning om precis detta och i samtal med kyrkostyrelseledamoten och personalchefen
drogs motionen tillbaka. Två tilläggsyrkanden hade lagts på påverkanstorget, men i och
med att motionen drogs tillbaka drogs även dessa tillbaka.
Kyrkokonferensen beslutade
att
anse motionen besvarad.
50. Budget 2016 – Beslut
Agne Furingsten, processledare, sammanfattade samtalen på stationen med att
ekonomifrågan är viktig. Han gjorde sig till tolk för samtalen på stationen och riktade ett
stort tack till kyrkostyrelsen, kyrkoledarna och personalen på kansliet för det stora jobb

Protokoll, Kyrkokonferens 2015	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
   29

Equmeniakyrkan
Box 14038
167 14 Bromma

	
  
som gjorts för att komma tillrätta med det underskott om 11 Mkr 2013 som blivit ett
överskott om 0,9 Mkr två år senare.
På påverkanstorget uttrycktes ett starkt stöd för kyrkostyrelsens förslag till budget. Många
uttryckte också sitt förtroende för kyrkostyrelsen och kyrkoledarna i denna fråga.
Följande yrkanden ställdes:
från kyrkostyrelsen:
att
anta den föreslagna budgeten.
från Orsa missionsförsamling:
att
målet för insamling till den internationella verksamheten inte sänks.
Kyrkokonferensen beslutade
att
anta den föreslagna budgeten.
51. Presentation av kyrkostyrelsevalet
Rösträknarna meddelade att 620 röster hade avgivits. Av dessa var inga ogiltiga. För en
mandatperiod om tre år valdes:
Hani Ghattas, Jakobsberg
Malin Lagerlöf, Vännäs
Sara Möller, Hisings Backa
Susanne Rodmar, Rimbo
Lyra Sema, Hägersten
Sedan tidigare kvarstår:
Göran Bondesson
Miriam Carlsson
Lars Dalesjö
Christer Jonsson
Andreas Möller
Sara Möller
Torbjörn Jacobsson
Margareta Larsson
Susanne Rodmar
Per Rydwik
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa valet.
52. Rapport om förslag till ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan
Olle Alkholm inledde med att berätta att vi nu har ingått en överenskommelse med
United Methodist Church om fullständig kyrkogemenskap. Det betyder att vi erkänner
varandras dop och nattvard samt ordinerade tjänster. En pastor från United Methodist
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Church kan alltså tjänstgöra i en av våra församlingar liksom Equmeniakyrkans pastorer
kan tjänstgöra i en församling tillhörande United Methodist Church, efter sedvanlig
individuell prövning. Den nyligen ingångna överenskommelsen kommer att firas
gemensamt när kyrkostyrelsen har sammanträde i oktober 2015.
När det gäller överenskommelsen med Svenska kyrkan gjorde kyrkokonferensen 2012 ett
tydligt tillägg till verksamhetsplanen att Equmeniakyrkan aktivt skulle arbeta för att få
till en ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan. Ett förslag till
överenskommelse kommer att vara klart 21 maj 2015 och därefter skickas på remiss till
ett 40-tal församlingar. Övriga församlingar kommer kunna anmäla intresse på
Equmeniakyrkans hemsida. Remisstiden kommer sedan att löpa från 21 maj till 15
oktober, d.v.s. omfatta närmare fem månader. Det är viktigt att de som utses att besvara
remissen gör det så att det blir ett bra underlag att gå vidare med. Planen är att både
Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan ska kunna fatta beslut om överenskommelse i sina
respektive högsta beslutande organ under 2016 så att överenskommelsen kan träda i kraft
endera 1 advent 2016 eller 1 januari 2017.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
53. Barnkonferensen på besök
Barnkonferensen kom på besök. De hade pärlat armband som såldes för 20 kr/st till
förmån för en öppen förskola för romska EU-migranter och mediciner.
54. Rapport om avsiktsförklaring med Diakonia
Lasse Svensson inledde med att berätta att hela avsiktsförklaringen med Diakonia finns
på hemsidan att läsa för den som är intresserad.
När Equmeniakyrkan bildades hamnade även Diakonia i en ny sits. De gick från att ha
fem huvudmän till att ha enbart två, Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen.
Sedan dess har arbetet pågått med hur relationerna ska se ut. Tidigare har samtalen ofta
börjat i de stora visionerna och övergripande tankar. Den här gången började arbetet i en
annan ände; tvärgrupper på kanslierna träffades för att tillsammans hitta områden som
är möjliga att samarbeta kring.
De områden som nu finns med i avsiktsförklaringen är:
-‐ Församling och teologi; att tillsammans möta församlingar och medlemmar och
utmana till teologisk reflektion kring begreppet klimaträttvisa, dela de goda
exemplen från församlingarna gällande klimaträttvisa, mångfald och livsstilsfrågor,
samverkan med både Equmenia och Teologiska högskolan, skriva gemensamma
opinionsartiklar och utveckla kommunikationen kring de komplementära rollerna.
-‐ Bistånd och utvecklingsarbete; starta utredning om strategiska alternativ rörande
ansvaret för biståndshantering i framtiden, ta fram en plan för hur
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biståndssamarbetet mellan våra organisationer ska gå till vid katastrofinsamlingar och
ordna årliga träffar mellan våra region- och programansvariga.
Avsiktsförklaringen bottnar i den enkla övertygelsen att vi är starkare tillsammans och att
vi får ett större fokus och genomslag när vi agerar gemensamt.
Vi vill förvandla världen och detta är ett sätt.

Kyrkokonferensen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
55. Beslut om ordination
Rune W Dahlén och Marie Lindholm anmälde kyrkostyrelsens förslag.
Rune W Dahlén:
Det är en stor dag för Equmeniakyrkan att få ta beslut om ordination och välkomnande. I
år rör det sig om 24 medarbetare. Vilken glädje och vilket bevis på att Gud inte övergett
sin kyrka!
Det är en speciell grupp i år eftersom det är den första gruppen som först har gjort
vägledningsåret som nu ordineras. Minst 9 av dessa 24 är födda i andra länder; USA,
Tyskland, Chile, Sverige, Portugal, Finland och Pakistan. Vi är tacksamma för att
mångfalden nu börjar synas i medarbetarkåren. Det finns mer information om de som
ordineras på hemsidan blipastor.nu.
Kyrkokonferensen beslutade
att
till pastorer i Equmeniakyrkan låta ordinera Jenny Arnerlöf, Johnny Brorsson,
Anders Dahlström, Frida Hägglund, Oskar Johansson, Petra Jonsson, Arne
Josefsson, Marta Karlsson, Tove Lilled, Johanna Lindar, John Lindar, Signe
Malmsten, Guillermo Moreno, Ann Schylander Cortés, Elina Skarin och Samuel
Östersjö.
att
till diakoner i Equmeniakyrkan låta ordinera Camilla Mattebo, Marcela Moraga,
Kelly Reid, Ulf Södahl och Ingegerd Wyatt.
56. Mottagande av pastorer från andra samfund
Kyrkokonferensen beslutade
att
ta emot Carla Widén, Mats Backholm och Boaz Kamran Khan som pastorer i
Equmeniakyrkan.
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57. Val av tre revisorer och två ersättare
Elaine Erlandson Lindblom presenterade valberedningens förslag.
Kyrkokonferensen beslutade
att
till revisor för ett år utse Jonas Grahn, Gunnar Wickman och Birgitta Lorentzi.
att
till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius och Gunnar Sjödelius.
58. Val av verksamhetsgranskande utskott
Elaine Erlandson Lindblom presenterade valberedningens förslag.
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att
till verksamhetsgranskande utskott 2016 välja Leif Nilsson; ordförande, Andreas
Karlsson, Karin Kopparmalms och Gunvor Sharp.
59. Val till valberedningen
Presidiet presenterade ett förslag till valberedning.
59.1.
Val av tre ledamöter på tre år
Equmenia föreslår kyrkokonferensen
att
välja Magdalena Gustafsson, Göteborg, till ledamot i valberedningen.
Avgående ledamöter i valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att
välja Gunnel Näsfors, Sundbyberg, till ledamot i valberedningen.
Regionala kyrkoledare föreslår kyrkokonferensen
att
välja Sten Högberg, Malmö, till ledamot i valberedningen för en period om tre
år.
att
välja Torsten Wilhelmsson, Årjäng, till ledamot i valberedningen för en period
om två år.
kyrkokonferensen beslutade
att
utse ledamöter enligt förslaget.
59.2.
Val av ordförande och vice ordförande
Presidiet föreslog
Kyrkokonferensen beslutade
att
välja Ann-Christin Lindbom till ordförande för valberedningen.
att
välja Anna-Carin Persson Stenbeck till vice ordförande för valberedningen.
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60. Enkla frågor till kyrkoledarna
Svenstakyrkans församling, Svenstavik, hade skickat in följande fråga:
"Vill kyrkoledarna under år 2015 initiera och sedan leda ett gott samtal och en
teologisk process om hur vi i församlings- och ungdomsarbetet kan erbjuda Jesus
Kristus till muslimer?"
Lasse Svensson svarade:
Det är en viktig fråga som ställs av Svenstakyrkans församling. I tider av migration och
flyktingströmmar behöver församlingen ständigt leva med frågan om hur man möter
människor med bakgrund i annan kultur och annan religion.
Vi har en arbetsgrupp som har frågorna Migration och Mångfald på sitt bord och ett
samtal med dem och framförallt Inga Johansson rekommenderar jag varmt.
Men som kyrka lever vi tillsammans med andra. Som en del av den ekumeniska rörelsen
har vi också tillgång till sådant som andra har tänkt och formulerat.
En god början för en församling som regelbundet möter människor av annan tro är att
beställa häftet ”Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld”. Till detta finns också en
samtalsguide och en slags svensk fortsättning på dokumentet med titeln ”Kristna i möten
med människor av annan tro”. I materialet (utgivet av Sveriges Kristna Råd) finns
hänvisningar till litteratur för den som vill veta mer.
”Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld – Rekommendationer för uppförande”
kommer från Kyrkornas Världsråd, Påvliga rådet för interreligiös dialog och Evangeliska
Världsalliansen. 90 % av världens kristna är representerade i dessa sammanhang –
katolska, ortodoxa, protestantiska, evangelikala och pentekostala (pingstkyrkor).
Den svenska texten ”Kristna i möten med människor av annan tro” innehåller tio punkter
som ett slags bibelstudium om möten med andra. Det handlar bl a om gästfrihet,
lyssnande och att vara sann mot sig själv och andra.
Svenska Missionskyrkan gav också, tillsammans med Stockholms stift av Katolska kyrkan,
år 2008 ut ett häfte vid namn ”Samtal över gränserna” som också handlade om
religionsdialog.
Equmeniakyrkan har nu små resurser att initiera en bred teologisk process gällande
religionsdialog. Men vi uppmanar till samtal, bön och studium utifrån det material som
redan finns.
Det behöver finnas ett kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld. I många av våra
sammanhang har vittnesbördet tystnat, vilket är olyckligt. Vi behöver återupptäcka
glädjen i att berätta för andra om vår tro. Framförallt behöver berättelsen om Jesus
berättas om och om igen.
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Att hålla religionsfriheten högt innebär också att värna rätten för en människa att byta
tro och religion. Med respekt för andra, i dialog och lyssnande ska vi vara frimodiga att
erbjuda Jesus Kristus till alla människor oavsett bakgrund.
Betlehemskyrkan, Örebro, hade skickat in följande fråga:
Har Equmeniakyrkan ett kontaktnät till samfund och församlingar i Rumänien och
Bulgarien som kan brukas till att lära känna hemmiljön för tiggare från dessa länder
som vi möter på våra gator och i våra kyrkor? Kan vi i olika församlingarna få hjälp
av Equmeniakyrkan att hitta vägar till att ge stöd åt tiggare på hemorten eller till att
bygga vänförsamlingsrelationer till församlingar i Rumänien respektive Bulgarien?
Lasse Svensson svarade:
Vi har kontakt med baptister i Rumänien och Bulgarien genom vår tillhörighet i
Europeiska Baptistfederationen. I Rumänien finns församlingar som har sociala projekt
riktade till romer och handlar om grundskola och vuxenutbildning. Man arbetar med
ledarutbildning för romska församlingsledare, ett arbete som Equmeniakyrkan stöder.
Vi har även kontakt med baptistledare i Bulgarien där världens första församling för
romer bildades för mer än 100 år sedan. Baptistsamfundet i Bulgarien består till en
tredjedel av romer. I Sofia arbetar en församling med att bygga upp ett socialt center för
romer, ett arbete som Equmeniakyrkan stöder.
I Rumänien har vi också ingångar genom organisationen European Christian Mission som
vi samarbetar med.
Det Norska Misjonsförbund stöder också arbete bland romer i Rumänien.
Gerard Willemsen och Inga Johansson kommer att delta i European Baptist Federations
nästa rådsmöte som äger rum i Bulgariens huvudstad Sofia. Då kommer romernas
situation att lyftas.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera frågorna och svaren i protokollet.
61. Meddelande om tidpunkt och plats för kyrkokonferensen 2016
Tomas Bjöersdorff anmälde att kyrkostyrelsen beslutat att 2016 hålla kyrkokonferens i
Stockholm 5–7 maj.
Lasse Svensson visade en film från Vårgårda och informerade om planerna att möjliggöra
för fler att vara med på kyrkokonferensen med ett lite annat upplägg i Tångahallen i
Vårgårda.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera i protokollet att kyrkokonferensen 2016 hålls 5–7 maj i Stockholm.
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att

notera i protokollet att kyrkokonferensen 2017 hålls i Vårgårda.

62. Avtackning av avgående styrelseledamöter och ev andra förtroendeuppdrag
Marianne Nordin, Dan Brännström, Jacob Östervall, Elaine Erlandson Lindblom och Bertil
Skagerstrand avtackades för sina uppdrag.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera detta i protokollet.
63. Ordförandeskifte
Kjell-Arne Ottosson övertog ledningen av förhandlingarna.
64. Avslutning
64.1.
Tack
Ordförande Kjell-Arne Ottosson framförde sitt och presidiets tack till konferensens
ombud. Han lämnade sedan ordet till Tomas Bjöersdorff. Han framförde ett tack till
presidiet samt till valberedningens ordförande Elaine Erlandson Lindblom och revisor
Bertil Skagerstrand, som nu avgick samt till de avgående styrelseledamöterna. Samtliga
avtackades med en present och applåder. Ett varmt tack riktades också till Göteborgs
församlingar och barnkonferensen.
64.2.
Avslutning
Tomas Bjöersdorff förklarade kyrkokonferensen avslutad.
Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare
Justeras:

Kjell-Arne Ottosson
Ordförande

Helena Höij
Vice ordförande

Anna-Lena Quist
Justerare

Christer Boström
Justerare
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