
FÖRSAMLINGSBIDRAG 2023

Ansökningshandlingarna	innehåller	två	delar:
1) Bidragsansökan,	som	innehåller	obligatoriska	frågor
2) Analys,	som	innehåller	frågor	till	hjälp	för	församlingens	målskrivningsarbete

De som söker bidrag till specialtjänster (t ex studentpastor) kan bortse från analysdelen, 
samt fylla i relevanta delar av bidragsansökan.

Bidragsansökan  
FÖRSAMLINGSBIDRAG

Antal nya medlemmar senaste 5 åren:

41–65 år: över 65 år:

Medlemmar

Antal medlemmar i församlingen: 

Antal medlemmar under 40 år:

Medlemsutveckling
Antal medlemmar 2011: 

Antal medlemmar i Equmeniaförening:

2016: 2021: 

Antal betjänade enligt senast insänd statistik:

Församlingens namn:

Region inom Equmeniakyrkan: Församlingsnummer: 

Adress:

Kommun: Invånarantal i hela kommunen:

Invånarantal i samhälle eller kommundel där församlingen är verksam:

Befolkningsutveckling i församlingens närområde:    Minskande              Stillastående Ökande

Kontaktperson och ansvarig för ansökan

Namn:

Ange vilken roll kontaktpersonen har: Ordförande Kassör Anställd

Telefon:   E-post:

Härmed ansöker vi om bidrag med, summa kr: 
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Pdf-ansökan insänds med bifogade uppgifter senast 15 maj 2022 till:  
bidrag.”namn på regionen”@equmenia kyrkan.se (T ex: bidrag.ost@equmeniakyrkan.se)

Eller via post till Equmeniakyrkan, Församlingsbidrag, Box 14038, 167 14 BROMMA
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Bifoga församlingens vision och målformulering.  
Samt ange nedan när den antogs och eventuellt reviderades av församlingsmötet.

Anställda (namn och titel)

Församlingshandledare (om sådan finns)
Namn: Telefon:

Församlingens ekonomi

Beskriv kortfattat (5–10 rader) församlingens ekonomi. 
Bifoga senaste resultat- och balansräkningen. 

Insamlade medel till Equmeniakyrkan 2021 i samband med offerdagar:

Församlingens situation

Ange i punktform vilka verksamheter församlingen huvudsakligen har:
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Ändamål

Beskriv ändamålet för er ansökan om bidrag:
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ANALYS

Analysfrågorna är kopplade till bonuskriterierna 
(www.equmeniakyrkan.se/bidrag). Vi är medvetna 
om att alla församlingar inte bearbetat alla fråge-
ställningar i analysdelen, vi ber er dock att svara 
så gott ni kan även på de frågorna. Vi tror att de 
frågor ni inte har svar på när ansökan skickats in 
kan vara en grund till fortsatt bearbetning av er 
självbild och bli ett verktyg i ert församlingsutveck-
lande arbete.  

Verksamhet
Vilka är församlingens viktigaste verksamhetsområden 
idag, när det gäller inre uppbyggnad (samt hur har 
dessa förändrats de senaste 10 åren)?

Vilka är församlingens viktigaste verksamhetsområden, 
när det gäller utåtriktat arbete (samt hur har dessa 
förändrats de senaste 10 åren)?

Har eller tänker ni starta barn och ungdomsarbete? 
Om ja, beskriv hur:

Är församlingen delaktig i integrations- och 
mångfaldsarbete? Om ja, beskriv hur:

Relationer
Beskriv era relationer med andra församlingar inom 
Equmeniakyrkan och regionen.

Beskriv i vilken omfattning ni deltar i regionalt och 
nationellt arbete inom Equmeniakyrkan.

Vilka ekumeniska relationer har församlingen?

Hur påverkar dessa relationer församlingens liv?

Beskriv relation till eventuell församlingshandledare.
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Styrka och svaghet
Vad är församlingens styrka idag? 

1. 

2.

3.

Vad är församlingens svaghet idag? 

1. 

2. 

3. 

Omvärldsanalys
Vilka samhällsinstitutioner finns i församlingens närhet 
(skolor, sjukhus, serviceboenden etc.)?

Vilka föreningar/församlingar verkar i församlingens 
närhet?

Beskriv hur samhällets framtidsplan ser ut för när-
området de närmaste 10 åren (nya bostadsområden, 
skolor, affärskomplex, hotell, idrottsanläggningar, 
befolkningsminskning/-ökning etc.)? 

Vilka är församlingens kontaktytor till närsamhället 
idag?

Vad erbjuder församlingen närsamhället?

Vilka tror ni är närsamhällets fem viktigaste behov i 
framtiden? Hur kan församlingen möta dessa behov?

Vad behöver församlingen hjälp med för att nå sina 
mål/möta närsamhällets behov?

Pionjär inriktning
Har församlingen planer på att delta i/starta 
församlings grundande verksamhet de närmaste åren? 

         Ja            Nej

Om ja, vad och när?

Equmeniakyrkan – En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen
adress: Box 14038, 167 14 Bromma  |  telefon: 08-580 031 00  |  e-post: info@equmeniakyrkan.se  

webb: www.equmeniakyrkan.se  |  www.facebook.com/Equmeniakyrkan
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Pdf-ansökan insänds med bifogade uppgifter senast 15 maj 2022 
till: bidrag.”namn på regionen”@equmenia kyrkan.se  
(Se info-bladet för rätt adresser)

Eller via post till Equmeniakyrkan, Församlingsbidrag, Box 14038, 167 14 BROMMA
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