
Hej! 
 
Här kommer en rapport från kyrkostyrelsens sammanträde den 8-9 maj. 
Det var ett kortare möte, ett steg på väg mot sammanträdet i juni då beslut fattas i en rad 
frågor inför kyrkokonferensen. Styrelsen fortsätter att mötas digitalt på grund av den 
rådande pandemin. 
. 
 
Några axplock ur kyrkoledarrapporten  

• Equmeniakyrkan firar 10 år 2021, för att uppmärksamma det kommer ett böneljus 
vandra runt i regionerna med start 4 juni och mål inledningsgudstjänsten vid 
konferensen. Det innebär också en tid för tacksamhet och att söka Guds vilja framåt. 
Årsdagen den 4 juni uppmärksammas med en andakt men också på andra festliga 
sätt som kommer på webben. 

 
• Det är i år 50 år sedan arbetet i Ecuador inleddes inom SMK. Detta kommer under 

året att uppmärksammas och särskilt i samband med kyrkokonferensen.  
 

• Myanmar, Indien och Kongo Kinshasa har på ett särskilt sätt varit i fokus sedan KS 
senast var samlad. Equmeniakyrkan har kontakter både i Myanmar och i Thailand dit 
många nu tvingas fly. I Indien är läget kritiskt då pandemin slår hårt mot människor. 
Särskilt svårt drabbat är den provins där vår samarbetskyrka HCC har sin bas. Flera 
pastorer och ledare har under kort tid avlidit och situationen är mycket pressad. I 
Kongo och i CEBU (Baptistsamfundet) har samfundet under en längre tid lidit av en 
ledarskapskris där man nu valt en ny tillförordnad kyrkoledare och ser fram emot en 
ny synod i slutet av sommaren då en ny ordinarie ledare skall väljas. Vi hoppas och 
ber att det skall innebära att arbetet kan komma vidare.  
 

• I samband med insamlingen till det nationella arbetet firades fyra digitala 
gudstjänster med Equemniakyrkans evangelister, 32 500 visningar finns noterade på 
Youtube och Facebook. Insamlingen har så här långt inbringat 400 000 via Swish, 
målet var 250 000 

• Regionerna Öst och Mitt bjöd den 22 april till en idédag om hur coronapandemin har 
påverkat församlingarnas liv, totalt deltog över 700 personer. Deltagare från hela 
kyrkan har kunnat närvara.  
 

• Under rubriken Perspektiv kommer kyrkoledningen och Equemenias 
generalsekreterare Carin Dernulf regelbundet att skriva i Sändaren. Kyrkostyrelsen 
välkomnade detta med glädje. 

 
 
Genomlysning av det internationella arbetet 

• Styrelsen tog del av och diskuterade det material som finns sammanställt efter 
utredning och remissomgång och som kommer att presenteras vid tre digitala 
mötesplatser den 23, 24 och 25 maj. Styrelsen behandlar frågan även vid kommande 
sammanträden med sikte på presentationen vid kyrkokonferensen i september. 



Materialet inför de digitala mötena kommer att finnas tillgängligt på webben från 
och med den ……… 

 
Kyrkokonferensen 

• Sju motioner har hittills inkommit. Styrelsen arbetade vidare med svar på 
motionerna, svaren kommer att fastställas vid sammanträdet i juni. 

• Verksamhetsberättelsen för 2020 fastställdes, årsredovisningen behandlas vid ett 
sammanträde senare i maj. 

• Beslut togs, efter beredning i en särskild arbetsgrupp, att till kyrkokonferensen 
föreslå omval av fyra regionala kyrkoledare, PO Byrskog, Region Mitt, Jenny Dobers, 
Region Stockholm, Helen Friberg, Region Svealand samt Charlotte Thaarup, Region 
Syd. 

 
 
Möte med Equmenias styrelse 

• Vid kyrkokonferensen 2020 behandlades en rad motioner om barn, församling, familj 
och unga vuxna. Det resulterade i beslut som nu följs upp på olika sätt. Under 
rubriken ”En bro till tro” tog kyrkostyrelsen och Equmenias styrelse emot en första 
och spännande rapport från det viktiga arbetet som inletts och kommer att fortsätta 
gemensamt mellan ungdomsförbundet och kyrkan. 

• Styrelserna samtalade också om samverkan och sampel mer generellt, både på 
kanslinivå och mellan styrelserna. Equmenia och kyrkan delar nu kanslilokaler i Alvik. 
Equmenias generalsekreterare deltar regelbundet när kyrkoledningen möts.  
Samtalet berörde balansen som måste rymma både ett nära samarbete och ett 
självständigt ungdomsförbund.  

 
 
 
Varma hälsningar 
Kerstin Enlund 
Ordförande i kyrkostyrelsen 


