Hälsning och rapport från kyrkostyrelsen

Här kommer en hälsning och rapport från kyrkostyrelsens sammanträde den
27-28 mars 2021. Styrelsens möttes digitalt och sammanträdde från lördag
morgon till söndag lunch. Innehållet sammanfattas i följande punkter;
• Sammanfattning av 2020
Ett antal ärenden handlade om att sammanfatta föregående
verksamhetsår. En första behandling av verksamhetsberättelsen gjordes,
samt en genomgång av uppföljning av besluten från kyrkokonferensen
2020. Chia Karlsson, ordförande i det verksamhetsgranskande utskottet
medverkade. Chia presenterade utskottets arbete och rapport till
kyrkkonferensen.
• Organisationsomtag
Styrelsen fattade också ett antal framåtsyftande beslut. Strukturen för en
ny kansliorganisation fastställdes. Förändringen kommer att genomföras
med start efter sommaren.
Syftet är att nå en bra styrning, tydlig beslutsstruktur samt effektivt och
hållbart arbetssätt, att skapa kraft och resurser till utvecklingsområden
som behöver ett särskilt fokus. Den fortsatt utmanande ekonomiska
situationen gör att organisationen behöver ses över också av den
anledningen.
• Färdplan framåt
Ett beslut togs också vad gäller arbetet med en färdplan framåt.
Verksamhetsplanen löper över fyra år och den nuvarande planen ska
ersättas med en ny 2022. Verksamhetsplanen utgår från
Equmeniakyrkans vision; ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus
Kristus förvandlar – mig, dig och världen.” Förutom visionen och
verksamhetsplanen finns också en strategisk plattform som antogs av
kyrkokonferensen 2012. Kyrkoledningen och kyrkostyrelsen ser att den
behöver förnyas och ersättas för att skapa en tydlig och visionär brygga
mellan visionen och verksamhetsplanen. En färdplan som visar riktning
och rörelse. Just nu är färdplan ett arbetsnamn.
Den nya kyrkoledningen kommer att dela med sig av intryck efter ett
första gemensamt år och utifrån det formulera några ansatser och
områden som är särskilt viktiga i tiden.

Till kyrkokonferensen 2021 lämnas ett dokument som uttrycker
kyrkoledningens och kyrkostyrelsens behov av just riktning och rörelse
för Equmeniakyrkan. Utifrån den ansatsen inbjuds hela kyrkan till ett
fördjupat samtal om framtidsinriktning under hösten 2021 och den
första delen av våren 2022. Detta arbete blir sedan grunden för den nya
verksamhetsplanen. Redan nu vill vi säga – välkomna med i arbetet om
riktning och rörelse.
• Genomlysningen av det internationella arbetet
Genomlysningen av det internationella arbetet har pågått sedan hösten
2019 och präglats av en stor delaktighet med flera digitala mötesplatser
för församlingar och regioner. Arbetet är nu inne i en slutfas.
Kyrkoledningen gav en rapport och presenterade ett antal förslag som nu
bearbetas vidare efter styrelsens reaktioner och reflektioner. Under sista
veckorna i maj kommer kyrkoledningen bjuda in till samlingar och samtal
om förslagen. Till kyrkokonferensen kommer en mer omfattande rapport
att presenteras.
• Kyrkokonferens 2021
Planeringen av årets kyrkokonferens har påbörjats. Under den punkten
påbörjades arbetet med svar på de motioner som kommit in.
Motionstiden går ut 19 maj och motioner och kyrkostyrelsens svar
kommer att presenteras i juni.
• Equmenia
Genom Equmenias ordförande Ida Tonnviks närvaro och rapporten från
generalsekreterare Carin Dernulf fick styrelsen mycket inspiration och
information om att som sker i och genom ungdomsförbundet.
• Kyrkoledningens rapport
Kyrkoledningens rapport innehåller ett antal väsentliga områden. Bland
annat lyftes frågor kring kyrkan och pandemin och vad ett ”efter”
innebär. Det har redan gjorts en del arbete för att öka beredskapen för
att agera i en postpandemisk tid. Ett gott exempel är att Enskilda
Högskolan Stockholm (EHS) kommer att publicera en bok i
skärningspunkten mellan kyrka/församling, pandemin och digitala
arbetsformer. Boken kommer att publiceras i Tro & Liv Skriftserie i

mitten av juni på bokförlaget Libris. Titeln är Corona och kyrkorna:
lärdomar, digitala möten och beredskapen för nästa kris. Redaktörer för
antologin är Sune Fahlgren, Elin Lockneus och Daniel Strömner. Syftet
med boken är att ge församlingar och andra intresserade redskap för
reflektion och analys av följderna av pandemin, konsekvenser som vi
kommer att leva länge med.
Pingst – fria församlingar i samverkan, har arbetat fram en
enkätundersökning för att belysa hur Covid-19 påverkat församlingslivet.
Equmeniakyrkan kommer att använda enkäten och tillsammans med EFK
och Alliansmissionen medverka så att materialet blir större och bredare.
Det ger oss också möjlighet att få kunskap, insikter och göra egna
bearbetningar.
Tag emot hälsningen och rapporten från ett styrelsemöte som hölls i slutet av
fastan och inför stilla veckan och påsken. Som ordförande och i mitt eget
andaktsliv har jag berikats av att få leva med texter, böner och reflektioner i
vårt fastematerial Älska och be för världen. Andlig fördjupning och reflektion
får gå hand i hand med ansvar för skapelsen och klimatet.
Glad Påsk!
Kerstin Torkelsson Enlund
Ordförande i kyrkostyrelsen
”Jesus Kristus, du kallar oss att tro det omöjliga möjligt. På påskdagens morgon banar du väg
ut i livet genom den tomma graven. Tack för din tilltro till rädda, otroende och halsstarriga
människor. Hjälp oss att ta dig vid handen på vandringen genom död till liv. Vi ber för vår
värld om fred, rättvisa och försoning. Gör oss modiga och glada i tron på dig som livets Herre
och stärk oss som hoppets och livets vittnen till en frimodighet och tro som gör det omöjliga
möjligt. Amen.”

