Rapport från kyrkostyrelsens sammanträden i juni och augusti 2021
Hej!
Här kommer en kort rapport från kyrkostyrelsens två senaste sammanträden som hölls den
12-13 juni och den 16 augusti. Sammanträdena präglades av frågor som ska vidare till
kyrkokonferensen i september och de flesta frågorna kommer som handlingar inför
konferensen.
• Genomlysning av det internationella arbetet
En genomlysning av det internationella arbetet har pågått sedan juni 2019 och kommer
nu att läggas fram vid årets kyrkokonferens. Under processens gång har ett antal digitala
samlingar genomförts, en enkät har möjliggjort för församlingarna att dels svara på
frågor och göra medskick i arbetet. Församlingar och regionråd har tagit del av
genomlysningen i olika mötens och samlingar. I maj hölls tre avslutande digitala
mötesplatser då genomlysningen presenterades, frågor besvarades och delar av det
pågående internationella arbetet presenterades. Vid kyrkostyrelsens sammanträde i maj
medverkade Gerard Willemsen och Ulrika Morazan från den internationella enheten.
Kyrkostyrelsen beslöt att förutom att genomlysningen presenteras föreslå konferensen
att besluta att genomföra en koncentration av det internationella arbetet, att utvecklas
ett volontärprogram samt att prioritera initiativ för unga att engagera sig i internationell
mission.
• Färdplan framåt
Kyrkoledningen och kyrkostyrelsen har påbörjat arbetet med hur en färdplan framåt kan
se ut för Equmeniakyrkan. Kyrkoledningen gav styrelsen en första utmaning och arbetet
kommer att fortsätta under 2021 och fram till konferensen 2022.
Under arbetets gång kommer det skapas olika mötesplatser i vår kyrka för samtal och
delaktighet, bland annat i regionråden. Frågan kommer som en informationspunkt vid
konferensen och i ett digitalt seminarium som hålls tillsammans med kyrkoledarna.
• Övriga konferensfrågor
Styrelsen slutbehandlade och fastställde motionssvaren till de sju motioner som kommit
inför årets kyrkokonferens. En rapport om uppföljning av föregående års konferensbeslut
har tagits fram och kommer att presenteras i konferenshandlingarna.
Beslut togs också om vilka som föreslås ordineras till pastorer och diakoner samt vilka
pastorer som föreslås mottas från andra samfund.
Beslut har också tagit om förslag till rambudget för 2022.
Kyrkokonferensen 2022 var planerad att hållas i Göteborg tillsammans med World
Methodist Conference. På grund av pandemin kommer inte den internationella
konferensen att kunna hållas och olika vägar prövas nu inför vår egen kyrkokonferensen
2022.

• Bildarsamfundens årsmöten
Vid sammanträdet i juni hölls också årsmöten med de tre bildarsamfunden. Det återstår
några områden i överlämnande processen. Det rör bland annat arkivfrågor och frågan
om kyrkoavgiften.
• Kyrkoledarnas rapport
Kyrkoledarnas rapport innehåller frågor som kyrkostyrelsen behöver vara informerade
om men också många glada berättelser om olika händelser. Här är några exempel.
I samband med insamlingen till det nationella arbetet i våras firades fyra digitala
gudstjänster med medverkan av Equmeniakyrkans evangelister. Gudstjänsterna hade
dryga 30 000 visningar på youtube och facebook, insamligen inbringade ett resultat långt
över budget.
Lasse Svensson har sänt ”Kyrkkaffe” varje torsdag på sociala media och har fungerat som
en viktig samlande punkt, inte minst under den pågående pandemin.
Kyrkoledarna har medverkat i flera församlingar, digitalt men även live om det har varit
möjligt.
Kyrkoledarna och Equmenias generalsekreterare medverkar regelbundet i Sändaren
under vinjetten Perspektiv.
• Till slut
Vid styrelsens sammanträden har samtal också förts om församlingarnas situation under
pandemin och inför höststarten. Kyrkostyrelsen omsluter församlingar och medarbetare
i förbön och omtanke. I spåren av pandemin väcks många existentiella frågor och
människor har brottats med ensamhet, oro, ovisshet och rädsla. Behov av samtal och
mötesplatser är stort. Vi har en viktig uppgift att förmedla omsorg och gestalta hopp
genom handling.
Vi ber - Gud med oss!
Kerstin Enlund
Kyrkostyrelsens ordförande

