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Kyrkostyrelsen välkomnar motionen som sätter fokus på ett av de viktiga områden vi har att 
arbeta med inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Vi delar längtan och nöden efter att finna 
vägar för att vara en kyrka som når nya människor och inte minst längtar vi efter att se hur 
unga växer och utvecklas i sitt ledarskap och lärjungaskap. 

Medlemsstatistiken visar att sedan 2013 (sifforna för 2012 är lite osäkra eftersom kyrkan var 
ny och rapporteringen i bildarsamfunden såg lite olika ut) så har antalet medlemmar i 
Equmeniakyrkan minskat med 6 078 personer (9%) och antalet församlingar med 97 stycken, 
från 751 till 654 (13%). Vi har ingen samlad uppgift om hur åldersfördelningen ser ut.  

Även om vi årligen välkomnar runt 900 nya medlemmar på bekännelse eller dop (ca 1,5 %), 
vilket verkligen är något vi ska tacka Gud för och glädjas över, så är vi inte nöjda. Vårt 
gemensamma mål i verksamhetsplanen är det dubbla, 3 %. Strategiska samtal behöver föras 
på alla nivåer där vi på ännu större allvar vill söka nya strategier. 

Motionen sätter fokus på en nyckelfråga: Ökat deltagande av yngre personer.  Vi är glada för 
att den motion som fanns till kyrkokonferensen i Gävle 2018 lett fram till den projekttjänst vi 
har just nu kring ”Unga vuxna och lärjungaskap”. En konsekvens är att denna åldersgrupp än 
tydligare finns i fokus och att ett tydligare samarbete med Equmenia har utvecklats.  

Samarbetet har bl a mynnat ut i att två nationella ung vuxen-konferenser planerades till 
sommaren 2020, i samband med Hönökonferensen och Hemavanmötet. Dessa samlingar 
kommer inte att genomföras så som de planerades pga pandemin, men vi tar med oss tankar 
kring hur vi kan föra dialog med den gruppen om hur denna åldersgrupp ytterligare kan 
inkluderas, t.ex. 30/30 som motionärerna hänvisar till. 

Tillsammans med Folkhögskolerådet förs också samtal kring ett mentorsprogram för 
kommande ledare. En utgångspunkt är att stödja kommande generationers ledarskap såsom 
ordföranden, rektorer m.fl. 

I planeringen inför nästa vinterkonferens (januari 2021) finns ett tydligt fokus kring hur vi för 
tron vidare till nästa generation. Många seminarier och föreläsningar kommer att beröra just 
detta. 

Kyrkokonferensen, menar vi, har förändrats och förnyats de senaste åren genom ett bredare 
program och större fokus på barn och unga samt familjer, med målsättningen att bredda 
åldersfördelningen bland ombuden.  Den utvecklingen behöver fortsätta. I år var det tänkt att 
barnen skulle lyftas fram på ett särskilt sätt vilket inte minst berör unga familjer. I den 
situation som nu råder, då vi inte kan genomföra kyrkokonferensen på det sätt vi planerat 
kommer flera av de åtgärder som nämnts behöva skjutas på framtiden. Men den planering 
som redan gjorts finns förstås kvar till kommande år. 

I valberedningens arbete finns målsättningen att få fler yngre att engagera sig. I det brev som 
gick ut till församlingarna i november 2019 så uppmuntrades församlingarna att nominera 



yngre personer. ”Valberedningens ambition är att få en så representativ kyrkostyrelse som 
möjligt. Därför önskar vi, utöver ovanstående, nomineringar av yngre personer samt gärna 
nomineringar utanför storstadsregionerna.” När valberedningen sedan summerar de svar som 
kom in så visar det sig att det fanns få yngre nominerade, vilket visar på angelägenheten i att 
vi hjälps åt både lokalt och nationellt. 

Vi välkomnar samtalet i kyrkokonferensen om hur vi kan ta ytterligare steg  tillsammans med 
Equmenia för att vara en kyrka för hela livet där inte minst barn och unga får plats och 
möjlighet att växa i tro och ledarskap.  

 


