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Motionen om medlemskap i församling aktualiserar frågor som i varierande grad är aktuella 
för alla församlingar i Equmeniakyrkan.  

Det är ett välkänt faktum i våra sammanhang att den officiella församlingsmatrikeln eller 
medlemsförteckningen ofta ser annorlunda ut jämfört med den församling som mer eller 
mindre regelbundet möts till gudstjänst och andra samlingar.  

 Som motionen pekar på finns det i många församlingar medlemmar som av olika skäl inte 
kan vara aktiva, liksom medlemmar som, av olika skäl, inte vill vara aktiva. Dessutom finns 
där ofta även personer som är aktiva, men som inte är formella medlemmar. 

Att tillhöra en församling är något annat än att tillhöra en förening där medlemskapet är 
kopplat till en obligatorisk avgift eller en reglering av vilken slags närvaro som utgör 
förutsättning för fortsatt tillhörighet. 

Kyrkostyrelsen ser de behov som motionen lyfter, och menar att dessa frågor bör bli föremål 
för en bearbetning som sträcker sig över lite längre tid. Bearbetningen bör öppet och brett 
behandla motionens frågeställningar, liksom andra relevanta frågor som framkommer i 
konferensens samtal i ärendet och under arbetets gång, samt ta tillvara erfarenheter från 
församlingar som själva bearbetat dessa frågor. En vägledning och ett samtalsmaterial till stöd 
för församlingarnas fortsatta arbete med dessa frågor presenteras sedan i lämplig form. 

Till konferensens och församlingarnas fortsatta samtal vill Kyrkostyrelsen skicka med några 
exempel på frågor som kan ingå i arbetet med att ta fram vägledning och samtalsunderlag 
kring medlemskap och tillhörighet i församlingen:  

• Vad betyder det i praktiken att ”Equmeniakyrkan är en gemenskap av församlingar 
och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre? 
(Teologisk grund för Equmeniakyrkan, punkt 5) 

• Vad innebär det att vara medlem i en församling, och hur kan vi tydligare beskriva 
medlemskapet som en tillhörighet till en kristen gemenskap, bortom att bara vara 
något som ger rösträtt i församlingsmötet? 

• På vilket sätt talas det om medlemskap i församlingen i barn- och 
ungdomsverksamheten, förkunnelsen och själavården? 

• Vilka är människors skäl/orsaker till regelbundet deltagande i vår verksamhet utan att i 
formell mening vara medlem? 

• På vilka sätt håller församlingen kontakt med medlemmar som bor på annan ort eller 
som av andra anledningar inte kan eller vill vara aktiva i sitt medlemskap? 

• Hur kan församlingens demokratiska struktur upprätthållas och medlemmars 
delaktighet öka i vår tid, när det kan vara svårt att samla medlemmar till 
församlingsmöten och årsmöten? 


