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Att skapa och ge rum för nya församlingar är ett av de övergripande målen för 
Equmeniakyrkan. Utifrån målet om 50 nya församlingar till 2025 görs omfattande insatser för 
att stödja församlingsgrundande arbete. I detta ingår att inspirera församlingar till 
församlingsgrundande initiativ, förmedling av kunskap, handledning och ekonomiska 
resurser.  

Equmeniakyrkan har en etablerad ordning för bidrag till församlingsutveckling och 
församlingsgrundande arbete och ramen för medel att fördela avsätts årligen i kyrkans budget. 
Medlen kommer huvudsakligen från kyrkoavgiften och statsbidraget till trossamfund. Utifrån 
den ramen fattas beslut i fördelningsrådet som består av representanter för kyrkoledningen, 
kyrkostyrelsen och den nationella enheten. Equmeniakyrkans hemsida innehåller utförlig 
information om bidragskriterier och fördelningsrådets arbete.  

Utgångspunkten för det församlingsgrundande arbetet är att lokala församlingar grundar nya 
församlingar. Bidrag till församlingsgrundande arbete kan avse lön (upp till 50% av en 
anställning), verksamhet eller andra kostnader. Beslut om bidrag fattas av fördelningsrådet 
som för närvarande disponerar ca 4,5 mkr per år för församlingsgrundande arbete.  

Fördelningsrådet fattar också beslut om församlingsbidrag till församlingar som under en 
begränsad period behöver ekonomiskt stöd för att växa/utvecklas och göra nysatsningar. År 
2019 fördelades drygt 14 mkr via fördelningsrådet,  

Kyrkostyrelsen anser – i linje med motionens intentionen– att ytterligare medel kan behövas 
för församlingsgrundande arbete. Detta skulle innebära omdisposition inom beslutad 
budgetram för Fördelningsrådet. Arbetet förutsätter även sådant som inte bara handlar om 
pengar – det kan gälla tillgång till personer som vill arbeta med pionjär inriktning och/eller 
tillgång på moderförsamlingar för nystartsprojekt. 

Apg29 Pionjär är en fortsättning på Apg29 som genomförs i samverkan med Equmenia och 
Karlskoga Folkhögskola. (För mera info om Apg29 se Equmenias hemsida och Karlskoga 
Folkhögskolas hemsida). Apg29 Pionjär bestod under läsåret 2019-2020 av 17 ungdomar, 
uppdelade i olika team med syfte att stödja församlingar i deras evangelisationsarbete. Apg29 
Pionjär skulle kunna utvecklas och verksamheten skulle kunna komma flera församlingar till 
del. Verksamheten är också en viktig rekryteringsbas för andra utbildningar i 
Equmeniakyrkan. För närvarande medför inte verksamheten några betydande kostnader för 
Equmeniakyrkan. Det finns all anledning att arbeta för att detta verksamhetsområde växer och 
utvecklas. 

 

 


