
Lokalpastor 
För att säkerställa att församlingarna i Equmeniakyrkan så långt det är möjligt har 
medarbetare som ingår i det ömsesidiga beroendet, bör möjlighet till lokalpastor införas. 
Ömsesidigt beroende innebär att finnas i omsorg och stå under tillsyn, samt att dela 
gemenskap med andra församlingar och medarbetare.  
Skörden är stor men arbetarna få (Luk 10:2), vilket är flera församlingars erfarenhet. 
Församlingar som söker efter en pastor men inte finner en ordinerad, kan finna en annan 
lämplig arbetare som är villig att gå i tjänst. För att skapa tydlighet och trygghet gentemot 
församling och samhälle, samt för den anställde, kan denna då utses till lokalpastor.   
Införandet av lokalpastor innebär att Equmeniakyrkan som samlad gemenskap tydliggör att 
personen inte är ordinerad och eventuellt inte heller utbildad pastor, men ger möjlighet för 
församlingen och lokalpastorn att stå i ömsesidiga relationer till kyrkan. Lokalpastorn räknas 
som en del av pastorskåren – dock för en begränsad tid och i en egen kategori. För en 
ordinerad diakon finns varken behov eller möjlighet att bli lokalpastor. För den som av 
antagningsnämnden nekats att bli kandidat är det inte möjligt att bli lokalpastor.  
En församling kan alltså anställa någon som efter en bedömning och beslut av 
kyrkoledningen utsetts till lokalpastor. Denna har då mandat att verka som pastor lokalt i en 
församling under en begränsad tid på tre år. Detta mandat gäller inte i kyrkan i stort eller i 
andra sammanhang. Det kommer inte att finnas några lokalpastorer som kyrkan framöver 
har ett särskilt ansvar för. Efter tre år avbryts statusen som lokalpastor. Det är 
kyrkoledningens ansvar att föra register över de personer som ingår i denna grupp.  
Förhoppningen är att lokalpastorn under dessa år arbetar med sin kallelse och studerar, 
lämpligen det första teologiska utbildningsåret. Det bör vara möjligt att förlänga mandatet 
max två gånger vilket ger en maximal tid som lokalpastor på nio år.  
En lokalpastor står under tillsyn av kyrkoledare och regionala kyrkoledare på samma sätt 
som alla de ordinerade. En lokalpastor har alla skyldigheter som en ordinerad medarbetare 
har, dock vad gäller tystnadsplikt inte absolut tystnadsplikt eller tystnadsrätt, utan den 
tystnadsplikt som pastorer har i vägledningsåret. En lokalpastor har heller inte 
vigselbehörighet. 
 
Kyrkostyrelsens förslag till beslut: 
Kyrkostyrelsens föreslår kyrkokonferensen att besluta  
 
att kyrkokonferenser bekräftar att det är den lokala församlingen som utser sin pastor (som 
nu) 
 
att Kyrkokonferensen beslutar att det i Equmeniakyrkan skall vara möjligt att utses till lokal 
pastor, i enlighet med texten ovan. 


