Rapport från kyrkostyrelsens sammanträde
den 5 februari 2022
Kyrkostyrelsen har mötts till årets första sammanträde, ett kortare sammanträde som hölls
digitalt lördagen den 5 februari. Sammanträdet behandlade huvudsakligen ett antal
rapporter.
Protokoll från sammanträdet hittar du här
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2022/02/protokoll-ks-20220205.pdf
Här kommer en sammanfattning av vilkas frågor som togs upp.
Verksamhetsberättelse och uppföljning av beslut fattade vid kyrkokonferensen 2020 och
2022
• Styrelsen önskade en extra uppföljning av beslut fattade vid de två senaste
kyrkokonferenserna. Halvårsrapporter kommer att publiceras på webben för att ge
mer information och berätta vad som händer med de olika besluten. Den första finns
som en bilaga till den här rapporten.
• Ett första utkast till verksamhetsberättelse för 2021 presenterades.
Utvärdering av kyrkoledarval och stadgerevision
• Efter kyrkoledarvalet 2020 genomfördes en utvärdering som uppmanade
kyrkostyrelsen att se över ett antal frågor. En arbetsgrupp tillsattes som regelbundet
återkommit till kyrkostyrelsen med rapporter. Arbetsgruppen har letts av Andreas
Möller. Vid ett par möte har styrelsen arbetat i workshops främst med stadgefrågor
men också med frågan om gemensamt ledarskap. Styrelsen kommer att till årets
kyrkokonferens föreslå en revidering av stadgarna när det gäller frågan om
kyrkoledare och kyrkoledarval. Parallellt tas en arbetsordning för val av kyrkoledare
fram. Förslaget till stadgerevision kommer att skickas till församlingarna tillsammans
med övriga handlingar den 20 maj. Det kommer också att ges möjlighet att lämna
synpunkter inför kyrkostyrelsens slutbearbetning av förslaget som går till
konferensen. Även i år kommer mötesplatser inför konferensen att hållas, ett par i
anslutning till att handlingarna skickats ut och ett par närmare konferensen. Praktisk
information kommer att sändas ut i början av mars.
Axplock ur kyrkoledarnas rapport
• Temagrupper
Under 2021 genomfördes en genomlysning av den nationella och regionala
organisationen. En del av förändringarna innebar att frigöra resurser till temagrupper
för att fokusera och utveckla olika delar av verksamheten
Tre temagrupper är nu på gång
- Klimatnödläge
- Unga vuxna
- Barn och familj

Samtliga temagrupper relaterar till beslut som är fattade av kyrkokonferensen efter
inkomna motioner.
•

Gudstjänster i samband med nationella insamlingen
Även i år sänds gudstjänster från Hönö i samband med den nationella insamlingen
april.

•

Klimatfasta
Utifrån beslutet i kyrkokonferensen om att utlysa klimatnödläge uppmanas till
klimatfasta under den stora fastan inför påsk. Hemsidan uppdateras och en bönbok
kommer ges ut. Läs mer här: https://klimatfasta.nu/

•

Valår 2022
Onsdag 26 jan hölls en digital samling som uppstart på valåret för Equmeniakyrkan.
Syftet var att uppmuntra till församlingsengagemang, att skriva i lokal press och
bjuda in lokala politiker för samtal och debatt.
Det var 108 enheter uppkopplade. Finalen blir partiledarutfrågningarna i Vårgårda i
augusti. I skrivande stund är fem av åtta partiledare inbokade. Syftet med att
uppmuntra till lokala initiativ är dels möjlighet att tala om att Equmeniakyrkan finns,
dels för att visa att vi bryr oss om det gemensamma och dels för att kyrkan har en
profetisk uppgift. Material och exempel som kan vara till stöd kommer laddas upp på
hemsidan: https://equmeniakyrkan.se/valet-2022/
Genom vår biståndsorganisation Diakonia kommer vi också tillsammans med PMU
och ACT Svenska kyrkan driva påverkansarbete som handlar om Sveriges roll i global
utveckling och att verka för att bevara biståndet på 1%.

•

Sommarkonferens ersätter Vinterkonferens

Årets vinterkonferens för medarbetare kunde inte genomföras på grund av
pandemin. I stället inbjuds kyrkans medarbetare till Sommarkonferens som hålls i
direkt anslutning till årets Kyrkokonferens.
•

Medarbetare
Två hundra medarbetare gick i mål med fortbildningssatsningen Equmeniakyrkan
läser som fick väldigt fin feedback.
Arbetet med att se över pastors- och diakonutbildningarna fortsätter och där har den
nya enheten för ordinerade medarbetare och utbildning en viktig roll att spela.

•

Insamlingar
Under december och januari har insamlingen till det internationella arbetet varit i
fokus. Flera aktiviteter som insamlingsbrev, utskick i flera olika kanaler, livesänd
insamlingskväll mm har genomförts. Per den 25 januari 2022 har privatpersoner
skickat in gåvor på 1,6 miljoner kronor från 3 000 givare. Förra året och med hela
månaden januari så var summan 2,1 miljoner från 3 500 givare. 220 församlingar har
hittills skickat in 2,3 miljoner kronor. Förra året låg motsvarande siffra på 1,9 miljoner
kronor.

•

Pandemin – församlingsliv och tro
Forskning pågår om hur corona-pandemin påverkar församlingsliv och tro. Professor
Magnus Hagevi redovisar forskningsresultat från en studie vid Linnéuniversitetet
https://play.lnu.se/media/t/0_x92rla1h

•

Nationellt arbete
Växtpooler har bildats på flera håll i landet. Växtpool är en samverkansform på lokal
nivå med nationellt stöd bland annat i form av arbetsgivaransvar för en grupp av
anställda som arbetar i flera församlingar. Nu undersöks om det finns underlag och
möjligheter att utveckla Växtpoolskonceptet ytterligare.

•

Internationellt arbete
Inom den internationella avdelningen kan särskilt lyftas fram att arbetet med att
sjösätta det Volontärsprogram som kyrkokonferensen 2021 beslutade om är på god
väg.

Till sist
En fråga som lyftes kort och som kommer att finnas på agendan vid kommande
sammanträde är frågan om demokratin i Equmeniakyrkan. Ett område som behöver belysas
utifrån ett antal olika perspektiv. Vi återkommer kring den frågan på olika sätt.
Sammanfattningsvis är det roligt att få berätta att kyrkoledning och kyrkostyrelse arbetar
med väsentliga framtidsfrågor för Equmeniakyrkan. En Färdplan framåt som väcker mycket
engagemang i många församlingar, frågor om identitet och demokrati och samverkan med
Equmenia kring bland annat frågor om barn, familj och unga vuxna.
Gud med oss!
Hälsningar från kyrkostyrelsen
genom
Kerstin Enlund
Kyrkostyrelsens ordförande

Bilaga

Halvårsrapport om beslut och åtgärder inför
Kyrkokonferensen 2022
I denna rapport beskrivs arbetet med aktuella kyrkokonferensbeslut. De redovisas sammanfattat och
grupperat omådesvis.

Beslutsuppföljning kyrkokonferens 2021
Förnyat missionsuppdrag
- Koncentration av internationella missionen
- Utveckla volontärprogram
- Initiativ för att engagera unga människor i internationell mission
- Tidsbegränsade satsningar kan beslutas av kyrkostyrelsen upp till 10% av finansiella intäkter
2021
- Uppdraget ska genomföras i dialog med alla berörda parter
- Kyrkostyrelsen ska överväga stöd till TV-kanalen SAT7
Åtgärd: Dialog med samarbetspartners och andra berörda parter har påbörjats för att nå en
koncentration. Rekrytering av volontärssamordnare pågår. Ett visst stöd till TV-kanalen SAT7 ges
redan idag.
Klimatnödläge
- Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge
- Fortsatt fördjupad samverkan med närstående organisationer och andra aktörer inom
klimatområdet för en hållbar utveckling
- Insatser för klimatet ska redovisas årligen i verksamhetsberättelsen
- Kyrkostyrelsen ska ta fram en konkret handlingsplan för klimatarbetet i kyrkans nationella
verksamhet med fokus på stöd och uppmuntras ges till församlingar, Equmenia och
samarbetskyrkor utifrån motionärernas fokusområden och medskick under konferensen.
Handlingsplanen ska redovisas i konferensen 2022 men börja tillämpas under 2021
- Kyrkostyrelsen har i uppdrag att säkra finansiering.
- Kyrkostyrelsen har mandat att använda upp till 500 000 kronor utöver budget 2022
- Församlingar och enskilda uppmanas och uppmuntras att hålla sig informerade om pågående
klimatarbeten
- Kyrkoledarna ska göra ett uttalande utifrån konferensens diskussion och beslut
Åtgärd: Temagrupp är tillsatt och fortsätter arbetet med handlingsplan, planerar för klimatfasta, bland
annat genom en bönbok, utbildning av chefer och regionala kyrkoledare. Påverkansinsatser
genomfördes i samband med COP26.
Om att inkludera HBTQ-personer
- Konferensen beslutar att inte fatta konferensbeslut som fråntar församlingar ansvar för sitt
eget gudstjänstliv.
- Kyrkostyrelsen ska uppmana alla församlingsstyrelser att arbeta med inkludering.
- Kyrkostyrelsen ska verka för en självklar inkludering av hbtq-personer genom fördjupande
samtal i församlingar och kyrkan
- Kyrkostyrelsen ska redovisa hur arbetet fortskrider de två följande konferenserna

-

Equmeniakyrkan tar tydligt avstånd från all form av diskriminering på grund av sexuell
läggning eller könsidentitet
Ovanstående ska stå på hemsidan.

Åtgärd: Den redan befintliga arbetsgruppen för att färdigställa samtalsmaterial till församlingarna
arbetar intensivt och kommer att presentera materialet före kyrkokonferensen i Vårgårda. Hemsidan
har uppdaterats enligt konferensens beslut.
Farsitalande riksevangelist
- Språklig och kulturell kompetens utifrån församlingars behov ska beaktas vid
tjänstetillsättningar
- Kyrkostyrelsen ska utreda vilka behov av stöd på olika språk som föreligger och vägar för att
erbjuda stöd
- Kyrkostyrelsens förslag om avslag på motionen bifölls
Åtgärd: Utredning behöver ske inom Nationella enheten vilka språk som är aktuella samt hur vi
skapar vägar för stöd. Språklig och kulturell kompetens ska beaktas vid tjänstetillsättningar.
Ordination före vägledningsår
- Möjligheten att ordinera kandidater efter avslutade studier och i inledningen av
vägledningsåret ska utredas
Åtgärd: Beslutet är delvis avhängig hur kyrkostyrelsen beslutar om tid för kyrkokonferens i framtiden
och om det är möjligt för kandidater att ha avslutade studier vid tiden för ordination. Frågan bereds i
samsyn med översynen av pastors- och diakonutbildningarna.
Lära känna Palestina och Israel
- Kyrkostyrelsen ska uppmana och uppmuntra församlingar att tillsammans med närstående
organisationer fördjupa kunskap och kontakter i området
- Kyrkostyrelsens förslag om avslag på motionen bifölls
Åtgärd: Tydliggöra de möjligheter som finns till fördjupad kunskap och kontakter.
Tro och naturvetenskap
Kyrkokonferensen beslutade att Equmeniakyrkan lyfter upp frågan om relationen mellan tro och
naturvetenskap för samtal och bearbetning, att vi som kyrka söker samverkan med Equmenia, Bilda
och andra aktörer som kan bidra inom området, samt att genom opinionsbildning sprida kunskapen om
att kristen tro är positiv till naturvetenskapen.
Åtgärd: Frågan återstår att bearbeta och agera på.
Gemensamt ledarskap
Kyrkokonferensen beslutade att uppmuntra församlingar att delta i regionråd och styrelseutbildningar
och utbyta erfarenheter om olika sätt att organisera församlingsledningen.
Åtgärd: Ingen nysatsning, men fortsatt satsning på styrelseutbildningar, regionråd etc som syftar till
just detta.

Kvarstående beslut från konferensen 2020 att redovisa 2022
Beslut om barns rätt till tro, barn och unga, barn och familj, unga vuxna
Åtgärd: Samtal med Equmenia pågår och materiaet ”En bro till tro” ska utvecklas och ligga till grund
för en handlingsplan. Beslut finns om en temagrupp unga vuxna och en temagrupp för barn och familj.
Beslut om församlingsplantering
Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att ytterligare bereda frågor om församlingsplantering och återkommer
till kyrkokonferensen 2022.
Åtgärd: Uppdrag har givits till Nationella enheten att bereda frågor om församlingsplantering för
rapport till kyrkokonferensen 2022
Beslut om ändamålsbestämda medel
Kyrkostyrelsen ska återkomma med förslag till konferensen 2022.
Åtgärd: Ett möte för överblick av bildarsamfundens ändamålsbestämda medel har ägt rum i syfte att
hitta användningsområden i vår verksamhet som stämmer med de ursprungliga ändamålen.
Andlig vägledning och retreat
Kyrkokonferensen beslutade att retreat och andlig vägledning finns med som en tydlig del i en av
Equmeniakyrkans tjänster med uppdrag och tid, att bevaka och utveckla dessa, för medarbetare,
församlingar och enskilda, samt att uppdra åt kyrkostyrelsen att bevaka att andlig vägledning har en
fortsatt tydlig plats i utbildning och fortbildning för medarbetare i Equmeniakyrkan. Rapport lämnas i
kyrkokonferensen 2022.
Åtgärd: Andlig vägledning och retreat har en tydlig plats i utbildning och fortbildning och hör
organisatoriskt hemma på den nyinrättade medarbetarenheten.

