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Inledning
UR VERKSAMHETSPLANEN 2019–2022 OM UPPDRAGET:
Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan
varje dag. Jesus Kristus är centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar mot
centrum, och låter sig formas av kyrkans Herre. Vi vill vara en kyrka som säger som det
är – en sann röst i världen som utmanas av Guds rike.
Så inleds Equmeniakyrkans strategiska plattform som tillsammans med Teologisk
grund under verksamhetsperioden utgjort bärande dokument för all verksamhet.
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2021 – Året som gått
Intervju med kyrkoledare Lasse Svensson och kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Torkelsson
Enlund:
En verksamhetsberättelse är en tillbakablick. Ändå finns det en tydlig riktning
framåt när kyrkoledare Lasse Svensson och kyrkostyrelsens ordförande Kerstin
Torkelson Enlund pratar om året som gått. Till och med 2021 års stora begivenhet,
Equmeniakyrkans tioårsjubileum, var en händelse som bär in i framtiden:
– Jag kan fortfarande bli rörd att vi vågade vägen för drygt tio år sen, säger Lasse. Att
inte bara tänka tradition, utan våga vägen för framtiden. Att vara kyrka för den tid
som är nu och tänka hur vi bäst kan tjäna där vi är utifrån visionen ”En kyrka för hela
livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Tioårsjubileet
blev också avstamp för att börja formulera en färdplan framåt, och det är något som
betytt mycket för Kerstin, både privat och som ordförande.
– Jag är så glad för färdplanen, att vi hittat en riktning, på ett enkelt sätt och på
ett sätt som berör. Och att det landade så väl i församlingarna. Det är så viktigt,
menar hon och kopplar ihop färdplanen med kyrkokonferensens beslut att utlysa
klimatnödläge.
– Klimatarbetet blir ett sätt att ta ställning som församlingar, hur vi lever våra liv. Och
för mig kombineras det med en av punkterna i färdplanen – heliga vanor. Hur lever jag
ett ansvarigt liv? Här finns ett stöd i utformandet av mitt liv. Vi klimatfastar och ser
riktningar tillsammans. Det är viktigt.
Färdplanen började som ett internt arbete, men har tagits emot positivt av både
regioner och församlingar och fortsätter utvecklas. Det är ett material med sju
områden och sju riktningspunkter där inget är hugget i sten utan förändras i process,
menar Kerstin.
Pandemin var en utmaning även 2021, och kyrkokonferensen fick åter genomföras
digitalt.
– Det var en mycket märklig tid. Så många gånger trodde vi det skulle vara över,
men fick ta ny sats att ställa om i stället. Jag är imponerad av församlingarnas
uppfinningsrikedom att kunna möta behoven: Hur kan vi ändå fira gudstjänst, hur
kan vi samlas digitalt, hur kan vi hålla årsmöte? Vi har lärt oss mycket, säger Lasse.
– Via sociala medier har jag som ordförande i kyrkostyrelsen kunnat titta in i många
församlingar, tillägger Kerstin. Jag vet inte om jag någon gång har kunnat besöka så
många gudstjänster och kunnat upptäcka vår kyrka på det viset.
Många viktiga beslut togs på kyrkokonferensen: arbete för barn och unga, familj,
unga vuxna, demokratifrågor, klimatnödläget, församlingsplanteringar och
utveckling med mera.
– Det är fint att få summera ett år men samtidigt får vi inte bli för navelskådande när
vi ser tillbaka. Vi är till för världens skull, vi är till för människor. Att finnas i Guds
mission driver oss som kyrka och enskilda församlingar, menar Kerstin och Lasse
håller med.
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Verksamhetsområden och mål
FÖRSAMLINGSUTVECKLING

1 Församlingar i Sverige och i
samarbetskyrkor växer och utvecklas
Tro föds i mötet med Jesus Kristus. Equmeniakyrkan vill i gemenskap med kyrkan
i hela världen stödja församlingar så att fler sådana möten sker och att redskap
ges för att stödja den tro som föds med målet att Equmeniakyrkan från och med
2022 välkomnar 3 % nya medlemmar varje år.

Församlingsutvecklingsarbete i pandemi
Coronapandemin har inneburit att mycket av det som normalt görs i församlingslivet
har behövt ställas om och omprövas. I förra årets verksamhetsberättelse beskrevs
särskilt de utmaningar som funnits i att arbeta med församlingsutveckling genom
begränsade möjligheter att mötas fysiskt.
Under våren erbjöd regionerna digitala mötesplatser. Det anordnades både
församlings-utvecklingssamtal med enskilda församlingar och inspirations- och
fördjupningsdagar för flera församlingar och/eller medarbetare tillsammans.
I och med hösten öppnades möjligheterna att mötas fysiskt igen och
församlingsutvecklingsarbetet tog åter fart. Ordinarie mötesplatser med besök av
regionernas församlingsutvecklare och andra kunde genomföras.
I region Stockholm har ett nytt kurskoncept, Roder, erbjudits. Målet är ärliga samtal
där man i mindre grupper delar livet med varandra. Flera församlingar har nu
utbildade handledare som planerar att starta samtalsgrupper under 2022. Ledare från
tolv församlingar, varav några från andra regioner, har deltagit i utbildningen och
metoden sprids nu vidare i landet.

Equmeniakyrkans kyrkohandbok
I samband med kyrkokonferensen 2019 antogs Equmeniakyrkans kyrkohandbok. Den
har nu spridits och används av församlingar och medarbetare utifrån lokala behov.
Den första upplagan på 3000 exemplar är slut och nytryck kommer att göras under
2022.
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Fördjupat arbete för barn och unga
Under kyrkokonferensen 2020 gavs ett förnyat uppdrag till Equmeniakyrkan att i
samverkan med Equmenia fördjupa arbetet för barn, familj och unga. En temagrupp
formas för att under ett par år tillsammans söka nya former för arbetet.
Ett bidrag till arbetet för barn och ungas plats i församlingen är samtalsmaterialet
som region Syd tagit fram, Med barnen i mitten. Det tar upp ämnen som barn och
gudstjänst, barn och nattvard samt kyrkan och hemmet. Till varje ämne finns
diskussionsfrågor.
Tillsammans med Immanuelskyrkan i Stockholm, och som en integrerad del av
Immanuelskyrkans konfirmandarbete, Express Yourself, har Funkiskonfa, konfirmation
för ungdomar med funktionsvariationer, provats. Förhoppningen är att detta ska
kunna erbjudas på flera platser framöver.
Samtal har inletts om kyrkans och Equmenias gemensamma ansvar under rubriken
En bro till tro. Där synliggör vi gemensamheten, att vi tillsammans bildar brofästen
för denna bro till tro. I början av 2022 tillsätts temagrupper för unga vuxna och barn
och familj.

ANALYS OCH LÄRANDE – RIKTNINGSMÅL 1
Pandemin har slitit på församlingarnas ideella och anställda i att förhålla sig till
aktuella rekommendationer och restriktioner. Samtidigt har detta fött kreativitet och
nya verksamhetsformer. Församlingsutvecklingsarbetet kan ta vara på dessa lärdomar.
Församlingar har erbjudit gudstjänster och andra samlingar med hjälp av
webbsändningar, både live och inspelade. De digitala mötesplatserna med
samtalsforum och undervisning via videomöten har skapat möjlighet för fler att
delta. De tekniska hinder som många såg framför sig har inte visat sig vara så stora
som befarats. När möjlighet ges att mötas igen fysiskt är det viktigt att ta tillvara
dessa lärdomar och utvärdera när vi ska mötas fysiskt och när vi ska erbjuda
webbsändningar och videomöten för att möjliggöra för fler att vara med och samtidigt
minska klimatpåverkan genom onödiga resor.
När det gäller samarbete kring barn och unga finns det mer att göra. Detta gäller både
lokalt mellan församlingen och den lokala ungdomsföreningen och nationellt mellan
Equmeniakyrkan och Equmenia. På nationell nivå behöver arbetet intensifieras under
kommande år.
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FÖRSAMLINGSGRUNDANDE

2 Nya församlingar och gemenskaper grundas
och återplanteringar inleds
Equmeniakyrkan vill skapa förutsättningar för nya församlingar och gemenskaper
med målet att det under perioden 2017–2025 bildats 50 nya gemenskaper/
församlingar i Sverige samt, utöver detta, arbeta för återplantering på 2 nya
platser årligen.
Vid årets slut fanns 31 församlingsplanteringar igång och en har avslutats.
Efter tre års stöd söker planteringar stöd även för år fyra och fem. För att stärka
återkopplingen har ett underlag med frågor tagits fram så att rätt stöd ges till varje
plantering. De tre regionala församlingsgrundarna och nationell chef har under året
haft tät kontakt. Församlingsgrundare och församlingsutvecklare har också mötts
vilket skapat positiva synergier mellan professionerna då de många gånger har
liknande utmaningar. Det ekumeniska nätverket Vidare har haft regelbundna möten.
I oktober genomfördes en ledarkonferens i Berlin med det europeiska nätverk som
Vidare samarbetar med.
De samfund som ingår i Sveriges Frikyrkosamråd (FSR), använder en likalydande
processplan för församlingsplantering med namnet M4. Varje plantering fördjupar
sig genom fyra moduler under ett år. 2021 utvecklades en digital modul som blev en
viktig plattform och ett sätt för nya team att pröva hur långt de kommit i sina beslut.
Kursen Roder som kontaktskapande verktyg, som berör livets utmanande frågor på
ett inkluderande sätt för den sekulariserade människan, fungerar också väl i arbetet
med mål 2. I Stockholm finns fem pionjära initiativ som inom kort kommer att
utforskas mer och stöttas.
I region Väst inbjöds församlingsplanterare till ett dygn för att mötas och dela
erfarenheter vilket gav mersmak inför framtiden.

Återplanteringar
Två återplanteringar har startats under året. En återplantering har avbrutits där
kriterier inte uppfyllts och ledningsgrupp saknats.

Växtpooler
Visionen Växtpool sprider sig och finns i dag i Jämtland, kring Boden, samt i Dalsland.
På Gotland är man, efter en förstudie, i slutskedet av att starta, likaså i trakten
runt Nässjö med samverkande församlingar. Ett liknande arbete har startats upp i
Värmland, vilket dock inte kallas för Växtpool.
Det administrativa arbetet med dessa pooler har förändrats något under året och från
januari 2022 sköts detta helt av Equmeniakyrkan nationellt.
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Församlingsgrundande i samarbetsländer – exempel
Missionsbibelskolan i norra Ryssland, där kristna från en rad olika urfolk deltog,
avslutades under året. I dessa grupper finns ytterst få kristna. De som finns är
utspridda över stora områden. De behöver möta varandra och få grundläggande
utbildning för att sedan i sina egna områden sprida evangelium och leda de
små grupper av kristna som uppstår där. Skolan organiserades i samarbete med
två oberoende baptistförsamlingar samt med Suomen Vapaakirko i Finland,
Metodistkyrkan i Estland och Finska Pingst i Sverige. Planering för en ny skola för
ytterligare en grupp har påbörjats.

ANALYS OCH LÄRANDE – RIKTNINGSMÅL 2
Det församlingsgrundande arbetet har också ställts inför stora utmaningar under
pandemin. Planerade samlingar för att möta människor har inte kunnat genomföras
som det var tänkt. Samtidigt har det funnits mer tid i ledarskapet för bön, reflektion och
samtal i de nya planteringarna. Bruket av digitala verktyg har medfört ökad kontakt
och närhet.
När det gäller återplantering har det framkommit hur församlingar brottas med sin inre
motivation, hög medelålder och ibland problematisk församlingskultur. Med nya ledare
och stöd utifrån har ofta situationen kunnat förändras positivt. En reflektion under året
är att en återplantering är en organisk process där det inte finns genvägar. Det krävs
tålamod och att vänta in Guds verk.
För att dra lärdom av de planteringar som avslutats har en fältstudie för var och en
av dessa påbörjats och beräknas vara klara under våren 2022. Kyrkan som helhet
har mycket att lära från det församlingsgrundande arbetet. Det finns upparbetade
strukturer och nätverk som kan föra arbetet med ett missionellt anslag vidare. En
intressant notering är hur övriga samfund i landet studerar Equmeniakyrkans sätt att
arbeta när det gäller församlingsplantering.
Många av Equmeniakyrkans församlingar verkar i glesbygd. Växtpoolarbetet är
ett instrument för att möta de mindre församlingarnas behov. Många församlingar
kämpar också med att vara arbetsgivare. Växtpool kan bidra till att skapa hållbara
tjänster med inriktning på förnyelse, utveckling och växt. Växtpoolsarbetet ska
utvärderas i kommande period.
En avslutande reflektion är att kyrkan som helhet kan behöva ta ett gemensamt större
ansvar gällande detta målområde.
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INTERNATIONELLA RELATIONER

3 Equmeniakyrkan fördjupar och prioriterar
samverkan i global mission, där diakoni och
vittnesbörd hålls samman
Equmeniakyrkan vill stärka missionsuppdraget genom att vi och samarbetskyrkor
ömsesidigt hjälper varandra att vittna om Jesus Kristus i ord och handling.
Equmeniakyrkans nationella organisation vill vara en kanal för församlingarna
att engagera sig i internationella relationer.

Fördjupat internationellt samarbete
Under pandemin har kontakterna med samarbetskyrkor i stort sett varit digitala.
Detta har fördröjt ett antal processer. Under hösten kunde dock samarbetskyrkorna
i Thailand och de båda Kongo besökas. I Kongoländerna var det möten med nytt
ledarskap i alla tre samarbetskyrkorna. Goda samtal kunde föras om framtida
samarbete. I Baptistsamfundet (CEBU) har det pågått en allvarlig kris i ledarskapet
under ett par år. Nu finns förutsättningar att åter kunna bygga upp det samarbete
som har stagnerat under krisen.

Nya missionärer till och från Sverige
Under året rekryterades fem nya missionärer som skickas ut under 2022. Två
missionärer åker till Thailand för att arbeta med karenbaptisterna norra Thailand.
De ska dessutom samverka med en isolerad grupp karener i södra delen av landet på
karenbaptistsamfundets önskan.
Tre missionärer kommer att sändas till Kongo Kinshasa för att arbeta med den
evangeliska kyrkans sjukvårdsarbete, med evangelisation och med unga och familjer.
Apg29 kunde inte genomföra utbildningar utomlands under 2021, vilket annars
är en viktig aktivitet för ökat missionsengagemang och ett samarbete mellan
Equmeniakyrkan och deltagande samarbetskyrkor. De missionärer till Kongo
Brazzaville och Ecuador, som har varit i Sverige under pandemin, kunde återvända
under året och fortsätta sina uppdrag på plats.
Equmeniakyrkan tog emot en ny missionärsfamilj som verkar tillsammans med
församlingen i Kil. Familjen kommer från Nederländerna och är utsända av European
Christian Mission (ECM).
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Insatser för att öka engagemang i Sverige
Under 2020 bildades en grupp av missionsambassadörer som på ideell basis ska
besöka församlingar och informera om internationell mission. Det är ett led i en
satsning på att öka engagemanget för denna del av kyrkans verksamhet. Inga fysiska
församlingsbesök kunde dock göras under insamlings-perioden 2020/21. Under året
fick ambassadörsgruppen utbildning och i november-december började de besöka
församlingar.

Genomlysning av det internationella samarbetet
Det arbetades mycket med den internationella genomlysningen under 2021. Målet
är att förnya den internationella missionen och engagera församlingarna än mer.
På många sätt bidrog församlingar och olika mindre grupper med synpunkter
under processen. Det ledde till ett antal beslut i kyrkokonferensen, bland annat om
framtagande av ett volontärprogram där unga och äldre kan arbeta internationellt
på ideell basis under en kortare tid. Ett program för detta har utarbetats för att
kunna lanseras med ett pilotprojekt under 2022. Arbetet påbörjades också med den
av konferensen beslutade koncentrationen av det internationella arbetet, som har
till syfte att skapa förutsättningar för att kunna göra det som görs än bättre men
också skapa utrymme för nya missionssatsningar samt även kunna svara upp mot nya
missionsutmaningar.

ANALYS OCH LÄRANDE – RIKTNINGSMÅL 3
Ytterligare ett år med restriktioner har försvårat arbetet. Insamlingarna till
internationella missionen har minskat, vilket kan ha att göra med svårigheterna
att mötas till olika typer av evenemang, vilket alltid har varit viktigt för den
internationella insamlingen. Församlingsbesök har inte heller varit möjliga på samma
sätt som tidigare. Under hösten, då restriktionerna lättade, har dock satsningen
på missionsambassadörerna börjat ge resultat. De har kunnat göra många
församlingsbesök vilket är stimulerande för dem själva, men naturligtvis av stor
betydelse för församlingarnas engagemang. Satsningen på missionsambassadörer
kommer att fortsätta och utvecklas.
De hemmavarande missionärerna har kunnat återvända till sina olika länder. Tiden i
Sverige och användning av digitala mötesformer har lett till bredare och mer frekventa
kontakter mellan medarbetare i Sverige och de utlandsplacerade, vilket är mycket
positivt.
Arbetet med en översyn av det internationella arbetet har varit utmanande. Det
har inte funnits möjlighet till de fysiska dialogmöten som önskats utan dessa fick
genomföras i digital form, vilket ändå ledde fram till ett antal konkreta beslut i
kyrkokonferensen. Arbetet med att verkställa dessa beslut har påbörjats.
Rekrytering av nya missionärer har lyckats bra, men i ett fall (Kongo Brazzaville) har vi
ännu inte kommit i mål.
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SAMHÄLLSENGAGEMANG

4 Equmeniakyrkan är en profetisk aktör i
samhället
Equmeniakyrkan vill tydligt finnas till för människor i utsatta livssituationer och
är aktiv i livsåskådnings- och samhällsfrågor. Diakonin uttrycks tydligt i arbetet
med mångfald och integration samt frågor om hållbarhet.

Klimatnödläge, Grön kyrka och Fairtrade
Under 2021 har Grön kyrka vuxit vidare. Det är nu över 100 församlingar som
antingen är intresserade av att bli gröna kyrkor eller som redan är det. Utöver
Equmeniakyrkans ca 80 församlingar är de flesta samfund representerade i nätverket.
Grön kyrka finns från norr till söder, öst till väst, i storstad, småstad och på landsbygd.
Frågor om rättvis handel har fått en större plats i Grön kyrka när Kyrka för Fairtrade
har lagts ned. På så sätt finns det fortfarande en plattform för de församlingar som
aktivt lever med frågorna om rättvis handel och samverkan med Fairtrade Sverige
fortsätter.
Flera församlingar har tagit initiativ för en hållbarare riktning. Som exempel
arrangerade Equmeniakyrkan Arvika en hållbar modevecka med modevisning av
second hand-kläder, klädbytardag samt utbildning i hur man lagar kläder, vilket
genomfördes tillsammans med församlingens syförening. S:t Eskilskyrkan i Eskilstuna
anordnade en föreläsningsserie där hållbarhetsansvarig på kommunen beskrev hur
Eskilstuna kommun kan bli mer hållbar och vilken roll S:t Eskilskyrkan kan fylla i
den processen. Region Nord har anordnat en serie träffar för regionens gröna kyrkor
där bland andra ekoteologen David Wiljebrand medverkade och talade om kyrkans
relation till skapelsen. Pilgrimsvandringen till klimatmötet i Glasgow under hösten,
Walk for Future, åtföljdes av många mindre pilgrimsvandringar i flera församlingar
runt om i landet.

Konferenser om våld i nära relationer
I maj inbjöd Equmeniakyrkan till en nationell digital konferens med ca 150 deltagare
kring våld i nära relationer. Arrangemanget genomfördes i samverkan med Enskilda
Högskolan Stockholm (EHS), Svenska kyrkan och Sveriges ekumeniska kvinnoråd
(SEK).
En Internationell digital konferens anordnades med församlingar i Moldavien och
Ecuador. Samarbetsorganisationerna Beginning of Life i Moldavien och Evangeliska
Förbundskyrkan i Ecuador har båda lång erfarenhet av att arbeta med jämställdhet
och jämlikhet.
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Insatser för nyanlända
Omkring 350 församlingar i Equmeniakyrkan har sedan 2015 på olika sätt varit
engagerade i arbetet med flyktingar. Under 2021 sammanställdes berättelser och
erfarenheter från deras arbete i ett häfte, Jag var en främling och ni tog emot mig… Häftet
delades ut till alla församlingar.
Så här berättar Emma Rudäng, pastor i Equmeniakyrkan, Bohus-Björkö:
– Sju familjer i vår församling blev tidigt fadderfamiljer för varsin kille som bodde på
flyktingboendet Björköbo. Equmenia Björkö startade ”Fredagshäng” för ungdomar från åk 7 vilket
kom att bli en naturlig mötesplats för ungdomarna på Björköbo att tala svenska och lära känna
andra ungdomar. Naser Nadiri, en av killarna i gruppen, beskriver:
– Equmeniakyrkan Bohus-Björkö betyder Hem och Föräldrar för mig. Jag är väldigt tacksam till
alla människor på Björkö, speciellt mina svenska ”föräldrar” och alla andra familjer som hjälpt
och hjälper oss.”
Under året har många församlingar tvingats pausa arbetet med nyanlända. Samtidigt
har flera hittat nya digitala former att mötas. Under hösten har många kunnat starta
fysiska träffar igen.

Församlingar med arbete för särskilt utsatta grupper
Under 2021 har regeringen via Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) vid två tillfällen utlyst bidrag för särskilt utsatta personer och grupper i
pandemins spår. Equmeniakyrkan har under året beviljats 7,5 miljoner kronor att
fördela till de ca 80 församlingar som inkommit med ansökan. Bidraget användes
bland annat till boendekostnader för papperslösa och hemlösa, matkassar, mediciner,
kläder och andra förnödenheter, gemenskapsfrämjande aktiviteter av olika slag och i
vissa fall även till personalkostnader.
I region Stockholm fördjupas samarbetet mellan Sociala missionen och
församlingarna. Många av dessa har genom Sociala missionen fått stöd att hitta nya
diakonala uttryckssätt.

Kyrka-Samhälle tjänster
Equmeniakyrkan har ett 70-tal medarbetare i Kyrka Samhälle-tjänster med närvaro på
olika institutioner. Under pandemin har dessa medarbetare varit än mer efterfrågade
för själavårdande samtal då isoleringen för många skapat stor ensamhet och ökad
psykisk ohälsa. Under hösten inbjöd Equmeniakyrkan till en digital samtalsdag för
denna medarbetargrupp där erfarenheter från pandemin delades.
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ANALYS OCH LÄRANDE – RIKTNINGSMÅL 4
Det ekumeniska nätverket Grön kyrka är en resurs till församlingar när Equmeniakyrkan
ska göra praktik av beslutet att utlysa klimatnödläge som fattades av kyrkokonferensen
2021. Equmeniakyrkan samspelar med andra organisationer och initiativ i klimatfrågan;
Fridays for Future, Sveriges kristna råd, Klimatriksdagen för att nämna några. En viktig
fråga är hur det samarbetet blir mest effektivt för att bidra på rätt sätt för en hållbar
framtid.
Utsattheten hos människor som utsätts för våld ökar inom flera områden:
gängkriminalitet, mäns våld mot kvinnor, hederskultur och hedersrelaterat våld,
människohandel, prostitution, porrsurfande med mera. Att stå på de utsattas sida
genom att informera, väcka opinion, stödja och visa på alternativa levnadssätt är en
viktig uppgift för kyrkan. Arbete för jämställdhet och jämlikhet för en fredlig utveckling
är också ett viktigt uppdrag såväl i Sverige som bland våra samarbetspartners.
Församlingar gör stora diakonala insatser för människor i sina närområden. När det
gäller nyanlända finns det fortsatt ett stort behov av mötesplatser, stöd och rådgivning.
Inbjudningar till digitala nätverksträffar för anställda och ideella medarbetare som är
aktiva inom migrationsområdet är därför värdefulla, inte minst för att dela erfarenheter
och utmaningar kring frågor om migration och integration.
Equmeniakyrkan som profetisk aktör kan stärkas. Hur tydliggör vi församlingarnas
diakoni och kallelsen att ta en mer aktiv plats i livsåskådnings– och samhällsfrågor?
Omvändelse, tro, hopp, kärlek och fred är alla begrepp för en hållbarare värld och där
församlingarna tillsammans har stora möjligheter att stärka det nätverk som kyrkan är
genom att vara en profetisk röst.
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FÖRVALTARSKAP

5 Equmeniakyrkan är hållbar och relevant för
sitt uppdrag och utrustar för tjänst
Equmeniakyrkan vill vara förberedd och rustad för framtida behov och
utmaningar i församlingar och samhälle. För det krävs ett hållbart förvaltarskap
samt strategisk utbildning och kompetensutveckling.

Organisationsförändring
Under året har organiseringen av verksamheten genomgått en förändring. De största
förändringarna i sättet att organisera verksamheten är att enheten för verksamhetsoch ledningsstöd har upphört och att en ny enhet för medarbetare och utbildning har
skapats. Det finns nu också ett mindre kyrkosekretariat kopplat till kyrkoledningen
för administrativt och teologiskt stöd. Cheferna för nationella, internationella
och medarbetarenheterna, tillsammans med Equmenias generalsekreterare och
cheferna för stödenheterna ekonomi, personal och kommunikation bildar nu
ett chefskollegium tillsammans med kyrkoledningen. På motsvarande sätt bildar
regionala kyrkoledare tillsammans med kyrkoledningen ett kyrkoledarkollegium.

Färdplan
Några perspektiv som kan vara vägledande och till inspiration för framtiden i
Equmeniakyrkan presenterades av kyrkoledningen under ett seminarium på
kyrkokonferensen. Dessa perspektiv är Identitet och enhet, i sin tid, att leva
tillsammans, för världens skull, att dela tron vidare, heliga vanor samt ledarskap
och herdeskap. Syftet är att skapa en process och samtal som också får inspirera
kommande verksamhetsplan för 2023 och framåt.

Equmeniakyrkan läser
Pandemin förde med sig att Kompetensutvecklingsprogrammet för medarbetare
(KUP) fick ställas om och istället anta formen av digitala läsecirklar under rubriken
Equmeniakyrkan läser. Ungefär 200 pastorer, diakoner och andra medarbetare deltog
i mindre samtalsgrupper utifrån böcker av författarna Joel Halldorf, Roland Spjuth,
Sofia Camnerin, Pekka Mellergård och Marilynne Robinson.
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ANALYS OCH LÄRANDE – RIKTNINGSMÅL 5
Equmeniakyrkan är en ung kyrka som prövar sig fram i sätt att organisera på ett
hållbart och effektivt sätt. Hur organisationen ska se ut är en frågeställning som
har återkommit och analyserats de senaste åren. Analyserna visar att det finns
utvecklingspotential gällande styrning och ledning av verksamheten, samt att det finns
behov av att förtydliga ansvar och mandat. Detta är bakgrunden till de justeringar i
organisationen som har genomförts under året och som beskrivits i stora drag ovan.
Rekrytering, antagning, utbildning och fortbildning är stora och viktiga områden som
den nationella kyrkan ansvarar för. Praktiskt ansvar för dessa områden har tidigare
varit fördelat på flera personer. Med den nya enheten tas ett samlat grepp om allt som
har med utbildning och medarbetarfrågor att göra för att kunna skapa redskap för ett
strategiskt arbete.
Digitalisering har fortsatt att påverka verksamhetens utveckling. Det som har skapat
ett tvingande lärande har också haft positiva effekter. Equmeniakyrkan läser är ett
fint exempel som överraskade med att så många som 200 medarbetare anmälde
sig och deltog i läsecirklarna. Det är betydligt fler än som skulle ha deltagit i
kompetensutvecklingsprogrammet, KUP. En av lärdomarna är att utvecklingsprogram
av detta slag som tar vara på deltagarnas egna erfarenheter och reflektioner skapar
ett viktigt och inspirerande lärande.
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Avslutning
Verksamhetsberättelsen för 2021 följer huvudsakligen upp verksamhetsplanen.
Den beskriver en del av arbete och engagemang som bidrar till utveckling runt om
i vår gemenskap och i samverkan med andra kyrkor och organisationer i Sverige
och internationellt. Verksamhetsplanen följs regelbundet upp i medarbetargrupper
och ledning. I samtal med medarbetare och vid kontakt eller besök i församlingar
förmedlas en bild av vad som genomförts, vad som uppskattas och fungerar eller
behöver omprövas. Verksamhetsberättelsen är ett försök att spegla denna bild. För
ytterligare information om året som gått hänvisas till årsredovisningen.
Under året uppmärksammades att Equmeniakyrkan bildades för tio år sedan.
Efter decennier av visioner och förhoppningar bildade tre samfund 2011 en ny
kyrka. Detta markerades på olika sätt, bland annat genom att ett ljus vandrade
genom alla regioner fram till kyrkokonferensen. I konferensen firades också en
jubileumsfestkväll med en konsert och med minnen och tillbakablickar från de första
åren.
Men vi blickade också framåt. I samband med kyrkokonferensen presenterade de
tre kyrkoledarna ett utkast till Färdplan framåt. Färdplanen ska ses som inspiration
till idé- och inriktningssamtal som har som syfte att beskriva en önskad framtid,
att fånga in några viktiga stråk som riktningsgivare och stöd för kommande
verksamhetsplaner. Vi ser hur denna Färdplan skapat en fördjupande och
framåtsyftande rörelse där många församlingar möts till samtal och gudstjänst med
materialet som utgångspunkt. Färdplanen lever i en öppen process där nästa steg
blir ett brev från kyrkoledarna som efter förankring i kyrkostyrelse och regionråd
kommer att skickas för mottagande i Kyrkokonferensen 2022.
Tillsammans bidrar vi alla till att mötet med Jesus Kristus får bli verklighet och ge ny
inspiration och nya möjligheter. Det mötet som förvandlar mig, dig och hela världen.
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