
 

 

Kyrkostyrelsens yttrande till motion 4 

Att vara kyrka är att leva i relation och vi hör samman med varandra som församlingar och 
som enskilda medlemmar. I Teologisk grund för Equmeniakyrkan § 14 nämns att 
gemenskapen ”uttrycker delaktighet och solidaritet genom ansvarstagande för varandra och 
den verksamhet församlingarna och Equmeniakyrkan bedriver”. 

Det vore förstås önskvärt att varje församling och därmed varje medlem hade tillgång till de 
tjänster som erbjuds av diakon eller pastor, men det ser inte alltid ut på det sättet. Detta beror 
huvudsakligen på att församlingarna är olika stora, finns på olika avstånd från varandra och är 
självständiga när det gäller att fatta beslut om hur man disponerar sina resurser.  

Svenska kyrkan har möjlighet att upprätthålla en rikstäckande struktur eftersom de har de 
resurser som krävs. Svenska kyrkan är värd respekt för sitt arbete som på många platser även 
inkluderar våra medlemmar, men det är samtidigt svårt att hävda att deras struktur skulle vara 
modell för Equmeniakyrkan som arbetar utifrån andra förutsättningar och resurser.  

Equmeniakyrkan behöver framöver tänka mera kring nätverk och relationer snarare än att 
bygga nya strukturer och anställa personal för att få dessa strukturer att fungera. 
Equmeniakyrkan har idag 40-50 anställda diakoner och pastorer med nationella eller 
regionala uppdrag, någorlunda utspridda över landet, och där behöver vi i framtiden vara 
mera kreativa för att bl a tydligare betjäna församlingar som står utan pastor/diakon. 
Equmeniakyrkans regioner är en nyckelfunktion när det gäller stöd till församlingar som 
efterfrågar pastorala eller diakonala tjänster. I flera regioner pågår nu arbeten med att etablera 
olika former av pooltjänster, som ett sätt att möta de behov motionen beskriver. 

Kyrkostyrelsen vill skicka med följande frågor till konferensens samtal:  

• Kan nationella/regionala tjänster i Equmeniakyrkan kombineras med ett begränsat 
ansvar i en eller flera församlingar? I så fall hur? 

• Vill större församlingar bli fadderförsamling för mindre församling i närområdet och i 
så fall på vilka sätt? 

• Är medlemmarna i Equmeniakyrkans församlingar tillräckligt medvetna om att det 
finns en nationell/regional struktur med uppgift att ”stödja de lokala församlingarna i 
deras uppgift”? (Teologisk grund för Equmeniakyrkan, § 14)  

• Det begynnande arbetet med växtpooltjänster är en väg för att möta framtidens 
utmaningar och öka samverkan mellan församlingar. Vilka fler sätt kan finnas? 

 


