
Rapport från kyrkostyrelsens sammanträde den 4 december 2021 
Kyrkostyrelsen senaste sammanträde hölls digitalt. Här kommer en sammanställning av de viktigaste 
frågorna som behandlades. Vid mötet gav kyrkoledarna en omfattande rapport där valda delar delas 
nedan. 
 
Ur kyrkoledarnas rapport 
Internationella enheten 

• Internationella enheten arbetar nu med verkställande av besluten från kyrkokonferensen.  
 

• Rekrytering av samordnare för volontärprogrammet är på gång.  
 

• En grupp i en pilotsatsning är på väg ut till Kongo-Kinshasa i februari. Förberedelserna med 
nya missionärer är i full gång. Samtliga förväntas åka ut februari-mars 2022. 

 
 Nationella enheten 

• Nationella enheten inbjuder till ett dygn kring församlingsgrundande arbete på 
Hjortsbergagården. Pågående församlingsplanteringar inbjuds att delta. 

 
• Den 16 - 17 mars planeras ett handledardygn gällande församlingsutveckling.  

 
• Inför nationella insamlingen i april är en mötesserie planerad, även detta år på Hönö.  

 
• Sedan en tid har ett arbete pågått med sinnesro och sinnesrogudstjänster. En handbok har 

tagits fram och nu påbörjas ett kontaktskapande arbete med församlingar som arbetar med 12-
stegs-metoden och sinnesromässor. 
 

Temagrupper 
• Kyrkoledarna har beslutat att sjösätta temagrupper i enlighet med den nya organisationen. De 

två som går igång först handlar om Unga vuxna och Klimatnödläge. Kring dessa kommer nu 
projektplanerarbetas fram/kompletteras och personer kommer knytas till dessa grupper.  

 
Färdplan 

• Kyrkoledarnas arbete med Färdplan fortsätter att väcka ett stort engagemang i många 
församlingar. En film har tagits fram till regionråden som ytterligare underlag för samtal. Den 
24 november samlades sju regionråd med ett 20-tal i respektive råd för att då samtala med 
utgångspunkt i inspelningar av färdplansseminariet på Kyrkokonferensen.  
 

 
Barn, familj, unga vuxna 

• Utifrån region Syds förberedelser inför konferensen 2020 med fokus på barn och familj har ett 
nätverk växt fram med representanter för regionerna. Materialet Med barnen i mitten 
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2021/04/med-barnen-i-mitten.pdf är grunden. 
Den 2/4 planerar regionerna en teologidag med fysiska och digitala mötesplatser för fortsatt 
samtal och lärande. 

 
Klimatfasta 

• Under den stora fastan inför påsken 2022 fokuserar vi på Klimatfasta. Information kommer gå 
ut inom kort. www.klimatfasta.nu 

 
Hbtq 

• Under våren 2022 kommer ett samtalsmaterial finnas tillgängligt för församlingarna på 
Equmeniakyrkans hemsida. Vi kommer också arbeta med att utse och utbilda personer som 
kan vara stöd till församlingar som önskar hjälp att föra samtalen. 

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2021/04/med-barnen-i-mitten.pdf
http://www.klimatfasta.nu/


 
Kyrkostyrelsen fattade följande beslut 
Ekonomi 

• Detaljbudgeten för 2022 fastställdes utifrån den rambudget som fastställdes av 
kyrkokonferensen. I samband med budget förde styrelsen ett samtal om behov av förändrade 
uppföljningsrutiner och en tydligare koppling mellan verksamhetsplan och budget. 

• Insamlingarna under 2021 når inte de uppsatta målen, vilket är både oroande och 
uppfordrande för kyrkans framtid. 

• Styrelsen beslöt också om ett aktieförvärv i Berling Media. 
 
Färdplan och verksamhetsplan 

• Styrelsen bejakade en modell för arbetet med kommande verksamhetsplaner. 
• Kommande verksamhetsplan kan på olika sätt influeras av den färdplan som kyrkoledarna 

delar som inspiration och riktning i form av ett kyrkoledarbrev. 
 
Enskilda högskolan och St Ignatios 

• Ett förnyat avtal mellan Equmeniakyrkan och Enskilda högskolan bekräftades. Avtalet tecknas 
för två år och reglerar hur samspelet mellan ägaren och högskolan ska fungera samt storleken 
av verksamhetsbidraget. 

• En överenskommelse tecknades också med St Ignatios, den interortodoxa stiftelsen för 
ortodoxa kyrkor i Sverige. Syftet är att föra ett utforskande samtal om samverkan inom ramen 
för EHS. Sedan några år tillbaka finns en avdelning för östkyrkliga studier vid högskolan. 

 
Kyrkokonferens 2022 

• Beslut togs att kyrkokonferensen 2022 genomförs som en hybridlösning mellan digital och på-
plats-konferens. Den 10-12 är VoteIT öppet för digitala fölrhandlingar. Dessa tas sedan vidare 
i plenum i Vårgårda den 12-14 augusti. 

 
 

 
Varma hälsningar i adventstid! 
 
Kerstin Enlund 
Kyrkostyrelsens ordförande 


