Bildarmöteshandlingar
för X-kyrkan 4 juni 2011

Välkommen till bildarmöte!
Resan har varit lång fram till det bildarmöte till vilket vi möts den 4 juni i Stockholm.
Och resan är absolut inte slut då. Det är ett steg på vägen, en omstart för tre samfund som
gemensamt beslutar att gå vidare som EN kyrka. Det är en möjlighet att tillsammans ta oss
an den utmaning som Jesus och samtiden sträcker oss. Det är en möjlighet att tillsammans
fortsätta att skapa en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig
och världen.
Vi vill se en förvandlad värld! Vi vill se en rörelse i vårt land där människor bjuds evangelium, rättvisa och upprättelse och Jesus Kristus blir trodd och älskad.
Tillsammans fortsätter vi nu bygga en kyrka – för världens och Guds skull!
I detta häfte finner du de flesta handlingar inför bildarmötet. Läs, be och fundera.
Varje församling får i detta första utskick två exemplar där ett är församlingens egna
och det andra är till församlingens representant på bildarmötet. Materialet går också att
ladda ner på www.gemensamframtid.se. Där kommer också en del kompletterande handlingar läggas ut så snart de är färdiga – vilket alla skall vara senast 4 maj (en månad innan
bildarmötet). Det vi fortsatt väntar på är bl a rörande kyrkoledare och ordförande för
kyrkostyrelsen.
Bildarmötet hålls lördagen den 4 juni kl 9:00 med morgongudstjänst. Platsen är
Filadelfiakyrkan i Stockholm (Rörstrandsgatan 5).
Till dessa handlingar bifogas en fullmakt som ska undertecknas av församlingens ordförande och lämnas av det valda ombudet i samband med registreringen på respektive
samfunds konferens eller på annan plats som meddelas senare.
Varmt välkommen till en historisk dag!

Lasse Svensson
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Info angående namnbruk
I de handlingar som de tre samfundens styrelser står bakom och lägger som förslag till
bildarmötet används konsekvent X-kyrkan som benämning på den nya kyrkan. I en del
av de dokument som GF-föreningens styrelse står som avsändare för används det namn
på kyrkan som GF-styrelsen föreslår att man skall anta, dvs Equmeniakyrkan. I föredragningslistan framgår vem som är avsändare för vilket dokument.
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Föredragningslista
1. Inledning
2. Val av mötesfunktionärer:
ordförande, vice ordförande, sekreterare, protokolljusterare, rösträknare
Förslag till mötesfunktionärer presenteras direkt på bildarmötet

3. Beslut om arbets- och beslutsordning för mötet
4. Fastställande av föredragningslistan
Styrelsen för Gemensam Framtid föreslår bildarmötet
att

fastställa föredragningslistan enligt utsänt förslag

5. Fastställande av röstlängd
6. Principbeslut om bildande av X-kyrkan
Metodistkyrkan i Sveriges, Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans styrelser föreslår bildarmötet
att

bilda ett nytt trossamfund

7. Antagande av Teologisk grund för X-kyrkan
Förslag på teologisk grund finns på sid. 6 och framåt.
Metodistkyrkan i Sveriges, Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans styrelser föreslår bildarmötet
att

anta förslaget till Teologisk grund för X-kyrkan

8. Antagande av stadgar för X-kyrkan
Förslag på stadgar finns på sid. 13 och framåt.
Metodistkyrkan i Sveriges, Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans styrelser föreslår bildarmötet
att

anta förslaget till stadgar för x-kyrkan
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9. Beslut att fastställa namn för X-kyrkan
Styrelsen för Gemensam Framtids förslag på namn presenteras på sid. 21–22.
Styrelsen för Gemensam Framtid föreslår bildarmötet
att

fastställa det nya trossamfundets namn till Equmeniakyrkan

10. Nominering av kyrkoledare
11. Val av kyrkoledare
Förslag på kyrkoledare presenteras vid ett senare tillfälle, innan bildarmötet.

12. Fastställande av antal ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningen föreslår bildarmötet
att

välja ordförande samt 14 personer i kyrkostyrelsen fram till nästa års kyrkokonferens

13. Nominering och presentation av ordförande och ledamöter till
kyrkostyrelsen
14. Val ordförande för kyrkostyrelsen
Förslag på ordförande presenteras vid ett senare tillfälle innan bildarmötet.

15. Val av kyrkostyrelse
Det slutgiltiga förslaget på ledamöter i styrelse och mandattider presenteras i samband med att förslaget på ordförande presenteras

16. Val av revisorer
Valberedningen föreslår bildarmötet
att

till revisor för en tid av ett år utse Jonas Grahn, Stockholm

17. Val av verksamhetsgranskande utskott
Valberedningen föreslår bildarmötet
att		till ledamöter verksamhetsgranskande utskottet utse Göran Alm, Drottningholm,
Lena Björneld, Göteborg, Josef Nsumbu, Brämhult, Gunvor Sharp, Köping.
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18. Val av valberedning
Förslag till valberedning presenteras direkt på bildarmötet på förslag från de tre samfundens årskonferenser.

19. Information om arbetet med regioner inom kyrkan
20. Uppdrag att utarbeta förslag till rekommenderade
församlingsstadgar för församling i X-kyrkan
Metodistkyrkan i Sveriges, Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans styrelser föreslår bildarmötet
att

uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2012 utarbeta förslag till
rekommenderade församlingsstadgar för församling i x-kyrkan

21. Verksamhetsplan för perioden 2011-07-01 – 2012-06-30
Styrelsen för Gemensam Framtid föreslår bildarmötet
att

att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen för 2011–2012.

22. Budget för perioden 2011-07-01 – 2012-06-30
Styrelsen för Gemensam Framtid föreslår bildarmötet
att

godkänna den föreslagna budgeten för perioden 2011-07-01 – 2012-06-30

23. Meddelande om tidpunkt och plats för kyrkokonferens 2012
24. Övriga frågor
25. Avslutning

		 Föredragningslista
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Teologisk grund för X-kyrkan
Inledning
1.

Det finns bara en enda sann och levande Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden
– som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds hand
och är utflöden av samma gudomliga kärlek. Livet är meningsfullt därför att det är
skapat av Gud. Samtidigt hotas skapelsen av ondska, splittring och död. Synden skiljer
människan från Gud. Alla föds in i en kluven värld och har del i både det onda och det
goda i tillvaron.
Gud blev människa i Jesus från Nasaret. Han förkunnar evangelium om Guds rike,
besegrar syndens och dödens makt samt återupprättar människan och skapelsen.
Genom den korsfäste och uppståndne Kristus, den nya skapelsens förstfödde och Guds
sanna avbild, öppnas vägen till nytt liv.
Den heliga Anden kallar till omvändelse och tro på Jesus Kristus, barnaskap hos
Gud och gemenskap i den kristna församlingen. Anden utrustar människor att leva i
efterföljelse och helgelse. Anden leder kyrkan i tiden och kallar den att vara bärare av
hoppet om evigt liv.
1 Mos 1:1-2:4, Mark 1:15, Joh 14:26, Joh 16:7-15, Apg 17:22-31, Rom 3:23-24, Rom 8:1827, Kol 1:9-23

Kyrkan
2. Kyrkan är en enda, helig, universell och apostolisk. Kyrkan är en enda, vilket speglar
enheten hos Gud, den treenige, med vilken kyrkan lever i gemenskap. Enhetens grund
finns i Gud som Fader, Son och Ande. Kyrkan är Kristi kropp, den heliga Andens tempel
och Guds folk. Den är kallad att ge uttryck för enhet inom ramen för mänsklighetens och
hela skapelsens mångfald. Kyrkan är helig därför att den är skapad och utvald av Gud.
Kyrkan är universell därför att den överskrider alla gränser och förkunnar evangelium för
alla människor och hela skapelsen. Kyrkan är apostolisk därför att den är sänd i världen.
Den vilar på apostlarnas och profeternas grund och har Kristus som hörnsten.
Matt 28:18-20, Mark 16:15, Joh 15:12-17, Kol 3:12-17, Ef 2:4-22, 4:15-16
3.

Kyrkan är synlig i världen såväl genom den lilla gruppen och lokala församlingen, som
genom kyrkosamfundet och i den universella kyrkan.

4. Den kristna tron har sin grund i Kristus och i den heliga Skrift. De apostoliska och
nicenska trosbekännelserna är sammanfattningar som vittnar om denna tro. Utifrån
dem vill X-kyrkan uttrycka sin samhörighet med hela Guds kyrka.
Jes 40:8, 1 Kor 3:11, 2 Tim 3:16-17
5.

X-kyrkan är en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som
bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre.
Rom 10:9, 1 Kor 8:6, Fil 2:9–11
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6. X-kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen
och lovsången till Gud. X-kyrkan har del av arvet från apostlarnas vittnesbörd och
Guds handlande med sin kyrka genom alla tider och bland alla folk. Framträdande
drag i X-kyrkans arv är betoningen av den personliga avgörelsen för Kristus, den
enskildes ansvar i församling och samhälle samt de demokratiska formerna för
beslutsfattande. Detta arv har sina historiska rötter i Metodistkyrkan i Sverige, i Svenska
Baptistsamfundet och i Svenska Missionskyrkan.
7.

I en splittrad värld vill kyrkan vara ett tecken på en gemenskap som har sin grund i
den enhet som finns i Gud treenig. Genom de kristnas enhet skall världen tro. Enheten
behöver ständigt förnyas, bekräftas och växa i mångfaldig tro och handling. Ekumenik
rymmer bön och arbete för enhet mellan lokala församlingar och mellan olika
kyrkosamfund. X-kyrkan är i tiden ett provisorium i väntan på Kristi kyrkas synliga
enhet.
Joh 17:21-23, Ef 3:11-4:6, Fil 2:1-5, 1 Joh 1:3

Församlingen
8. Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Den lokala
församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop
äger rum och nattvard firas.
1 Kor 12:12-27, Kol 3:16-17
9. Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att
förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor.
Matt 25:31-40, Jak 1:19–27
10. Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen
verksamhet samtidigt som den är en del av X-kyrkan.

Medlemskap i församlingen
11. Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som
Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i
väntan på dop. Medlemskap i en församling har giltighet i hela X-kyrkan.
Apg 2:38-42, Rom 10:9-10
12. Omsorg om barn kan formas på olika sätt utifrån den lokala församlingens praxis.
Församling kan besluta att barn, på föräldrars önskan, välkomnas som förberedande
medlem. Församlingen har ett särskilt ansvar att kontinuerligt stödja trons livsprocess
hos de unga fram till ett eget ställningstagande för Kristus och medlemskap i
församlingen.
Matt 18:1-10, Mark 10:13-16
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Ömsesidigt beroende
13. X-kyrkan och församlingarna hör samman organiskt och lever därmed i ett ömsesidigt
beroende av varandra. I solidaritet och gemensamt ansvar delar de kallelsen till tjänst i världen.
Rom 12:6-8
14. Det är X-kyrkans uppgift att stödja de lokala församlingarna i deras uppgifter och
att utöva den del av Guds mission som förutsätter samverkan såsom utbildning,
nationellt och internationellt arbete, ordination och avskiljning för särskilda tjänster.
Gemenskapen uttrycker delaktighet och solidaritet genom ansvarstagande för varandra
och den verksamhet församlingarna och X-kyrkan bedriver, ekonomiskt och genom
eget arbete efter förmåga.
Rom 15:25-27, 2 Kor 8-9
15. Inom X-kyrkan utövas en ömsesidig tillsyn som syftar till att göra kyrkan trovärdig,
sammanhållen och öppen. De lokala församlingarna vakar över den gemensamma
organisationen. De som har fått förtroendet att leda det gemensamma arbetet stöder,
vägleder och betjänar församlingarna samt utövar tillsyn över de ordinerade tjänsterna.
Joh 13:1-17, Rom 12:8, Hebr 13:17

Trons kraftkällor
16. Gud verkar genom sin nåd på många olika sätt för att människor skall växa i tro och
utrustas för tjänst. En särskild ställning har de heliga handlingar, eller sakrament, som
Jesus Kristus själv har instiftat.
Ef 4:15-16, Fil 1:9-11, 2 Pet 1:3-11

Guds ord
17. Allt skapat har blivit till genom Ordet, som blev människa och tog sin boning bland
oss. I Jesus Kristus har hela den gudomliga fullheten uppenbarats och i honom
sammanfattas allt.
Joh 1:1-15, Kol 1:15-20, Upp 22:13
18. Guds ord
• är uppenbarat i Jesus Kristus
• ges i Bibeln, den heliga Skrift
• tolkas av kyrkan genom historien
• förkunnas i församlingens predikan och det dagliga vittnesbördet i ord och handling
Bibeln, Guds ord, är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet.
Bibeln tolkas och utläggs utifrån sitt centrum, Jesus Kristus och hans frälsningsverk.
Anden gör Guds ord levande och verksamt idag. Ordet ger undervisning, vägledning,
förmaning, tröst, hopp och glädje. Var och en som möter Guds ord har att, tillsammans
med andra i församlingen under Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det.
Ps 119:105, Jes 55:10-11, 2 Tim 3:16-17, Heb 4:12
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Gemenskap
19. Gemenskapen rymmer olika generationer och kulturer samt verkar för att X-kyrkan och
församlingarna görs tillgängliga för alla människor . Gemenskapen hjälper och stöder
så att Kristi kropp växer och byggs upp i kärlek. Gemenskapen kännetecknas också av
människors vilja att leva i förlåtelse, upprättelse och försoning genom Jesus Kristus.
Ef 4:7-32
20. I gemenskapen rustas människor genom trons kraftkällor till andlig växt och kärlekens
tjänst. Gudstjänsten är församlingslivets centrum och ett möte mellan Gud och de
människor, som samlas kring Jesus Kristus. De delar Guds ord, ber och lovsjunger, tar
emot dop, nattvard och syndernas förlåtelse.
1 Kor 14:26, Heb 10:24–25
21. I församlingsmötet söker församlingen Guds vilja och en samsyn för att forma sin tjänst
på den plats där man verkar.
Matt 6:33, Apg 15:28

Bön
22. Bönen är uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud, som del i
gudstjänsten, i mindre grupper eller enskilt. Den gemensamma bönen är lovprisning,
tacksägelse, överlåtelse och förbön. Den kan också ge inspiration till den enskilda
andakten. Psaltaren som bönbok och Herrens bön hör till ett gemensamt kristet arv,
som förenar kyrkan i alla tider och på alla platser.
Matt 6:6-14, Matt 7:7-11, Matt 18:19-20, 1 Tim 2:1-4

Bikt
23. Bikt är att bekänna sin synd och få Guds förlåtelse uttalad till sig. Biktens huvudpunkter
är den biktandes syndabekännelse och förlåtelseorden som uttalas på Kristi uppdrag.
Joh 20:23, Jak 5:15-16, 1 Joh 1:9

Heliga handlingar
24. Dop och nattvard är genom Guds ord heliga handlingar, sakrament, instiftade av
Jesus Kristus och bekräftade av de första församlingarna i Nya Testamentet. De är
tecken på det nya förbundet, som Kristus är förmedlare av genom sitt liv, sin död och
uppståndelse. Genom tron förmedlar de Kristi närvaro, Guds nåd till försoning och
upprättelse samt öppnar för en gränsöverskridande gemenskap mellan människor.
Gal 3:26-28

Dop
25. Dopet i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn sker med vatten. Det är en Guds
gåva som möts av människans svar i tro. Dopet sker i glädje över det nya livet i Kristus
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och innebär en förening med honom och hans församling. Tro, dop och medlemskap
i församlingen hör samman. Att leva i sitt dop är en process som handlar om att växa i
tro och i efterföljelse.
Matt 3:13-17, Rom 6:1-11, 1 Kor 12:12-13
26. Dopet är ett enda. Tillfällen till dopbekräftelse och dopförnyelse tydliggör dopets
betydelse som en del i trons liv. Dopbekräftelse kan ske vid ett särskilt tillfälle som ett
uttryck för den enskildes vilja att leva i dopets förbund. Dopförnyelse är en möjlighet
att återkommande uttrycka sin vilja att leva i tro och efterföljelse. I X-kyrkans
församlingar finns olika doppraxis.
Ef 4:5

Nattvard
27. Jesus Kristus inbjuder oss till och möter oss i nattvarden. Till nattvarden inbjuds var
och en som söker gemenskap med honom. I nattvarden delas bröd och vin, en helig
måltid i vilken jordiska gåvor tillsammans med Kristi instiftelseord förmedlar och
levandegör hans närvaro. Med bön om Andens närvaro firas nattvarden till minne
av Jesus Kristus och hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse. Brödet och vinet
gestaltar den generositet och det överflöd som kännetecknar både skapelse och
frälsning. Den heliga måltiden kännetecknas därför av tacksägelse, lovprisning och ett
levande hopp.
Matt 26:26-29, 1 Kor 11:23-29, Upp 3:20
28. Nattvarden förkunnar en gemenskap över alla gränser. I Herrens måltid ligger också en
uppfordran till försoning, rättvis fördelning och omsorg om andra. Nattvarden är ett
trons mysterium, som ger en försmak av det Guds rike som skall komma.		
Matt 5:23-24, 1 Kor 10:16-17, 1 Kor 11:20-33, Upp 21:1-7

Uppdraget
29. Kristi kyrka lever i och för världen. I församlingens förkunnelse, liv och tjänst fullföljs
kyrkans uppdrag.
Joh 17:15-23
30. Den kristna kyrkan tillber och följer Jesus Kristus. Med utgångspunkt i Jesu uppdrag
och i den heliga Andens kraft vill den göra människor till Jesu Kristi lärjungar,
förmedla Guds befrielse och därmed förvandla världen. X-kyrkan vill tillsammans med
andra kyrkosamfund fullfölja kallelsen att på Jesu Kristi uppdrag synliggöra Guds rike i
Sverige och i världen.
Matt 28:18-20, Luk 4:16-21, Apg 1:8
31. Genom församlingen kallar Jesus människor till omvändelse och tro. Församlingen
vill möta människors behov i alla åldrar och livssituationer. Genom vittnesbörd, tjänst
och gemenskap blir kyrkans uppdrag tydligt i världen. Församlingen lever i vardagen,

10

Bildarmöte för X-kyrkan

i arbetslivet och samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra
till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser,
verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.
1 Mos 1:26-28, Amos 5:24, Joh 3:16–17, Joh 14:6, Rom 3:23-26, Rom 8:19-23
32. Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I X-kyrkans världsvida gemenskap delas
resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets
rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i
Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.
Matt 28:18-20, Mark 16:15

Allas tjänst
33. Alla är kallade att tjäna och att vittna om frälsningen i Jesus Kristus samt att med
församlingens hjälp söka efter, upptäcka och bruka de gåvor Anden ger. Den heliga
Anden ger församlingen en mångfald av gåvor för att evangeliets hela rikedom
skall komma till uttryck. Det allmänna prästadömet innebär att kristna, enskilt och
tillsammans, har tillträde till Gud Fader genom Jesus Kristus och är ett uttryck för hur
Gud använder varje enskild del i Kristi kropp utifrån dess förutsättningar. Gåvorna och
tjänsterna är olika, men Gud verkar i allt. All tjänst utgår från Gud och vänder sig till
hela den mänskliga gemenskapen och hela Guds skapelse.
Rom 12:1-8, 1 Kor 12:4-11, 1 Pet 2:4-10, 1 Kor 14:26

Särskild tjänst
34. Gud kallar och utrustar människor till särskilda tjänster i församlingen och X-kyrkan.
Tjänsterna utgår från allas uppdrag och den gemensamma tron. De som kallats till
särskild tjänst verkar för öppenhet och sammanhållning i gemenskapen.
Matt 9:36-38, Apg 6:1-6, 2 Tim 1:6-7

Ordination till diakon eller pastor
35. Kvinnor och män ordineras till diakoner och pastorer efter beslut i kyrkokonferensen.
Diakon och pastor utgör två delar av den ordinerade tjänsten med olika inriktning
och uppdrag. Den ordinerade tjänsten hör till kyrkan och tar sig uttryck i aktiv
tjänst i församling genom diakonala eller pastorala uppdrag men behöver inte vara
av anställningskaraktär. Ordinationen innebär bekräftelse på Guds och människors
kallelse samt ger behörighet till tjänst i församlingarna. Vid ordinationen bekräftar
diakoner och pastorer sin tro på Jesus Kristus, sin vilja att följa X-kyrkans gemensamma
ordningar och att arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet och förverkliga kallelsen med
Kristus som förebild. Genom installation mottar den lokala församlingen diakon och
pastor.
Joh 20:21-23, Ef 4:11-13
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Diakoner
36. Diakonen är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att förmedla Guds
ord, ge omsorg, erbjuda gemenskap samt att särskilt stödja människor i utsatta
livssituationer och stå på de förtrycktas sida. Diakon ger tystnadslöfte om sådant som
anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden.

Pastorer
37. Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga
upp Kristi kropp, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda
församlingens liv i dess strävan att fullgöra sin kallelse. Pastor har tystnadsplikt och ger
tystnadslöfte om sådant som anförtros i bikt eller enskild själavård.

Mottagande av diakoner och pastorer från annat samfund
38. Diakoner och pastorer som är ordinerade i annat kyrkosamfund kan, sedan de uttryckt
sin vilja att följa X-kyrkans gemensamma ordningar, tas emot för tjänst i X-kyrkan
efter beslut i kyrkokonferensen. Diakoner och pastorer som är relaterade till annat
kyrkosamfund, men med tjänst i gemensamma församlingar, delar i denna tjänst
gemenskap och ansvar i X-kyrkan i enlighet med dess grunddokument.

Internationella missionärer
39. Internationella missionärer har till uppgift att bidra till X-kyrkans gränsöverskridande
uppdrag. Detta uppdrag är ömsesidigt med kyrkor i andra länder. Missionärer avskiljs
för sändning i kyrkokonferensen. De som kallats till att bli medarbetare i en viss kyrka
tas emot av denna enligt gällande samarbetsavtal. Andra utför sitt uppdrag i det land
dit de sänts i enlighet med de planer som upprättats för missionsuppdraget. På samma
sätt tar X-kyrkan emot missionärer från andra kyrkor och samfund.

Kyrkoledare och biträdande kyrkoledare
40. Kyrkoledare och biträdande kyrkoledare utses i enlighet med X-kyrkans stadgar. De
avskiljs, liksom övriga av kyrkostyrelsen kallade till tjänst, i kyrkokonferensen.
Kyrkoledaren, som är X-kyrkans andliga ledare och främsta företrädare, skall
• svara för samordning och tillsyn i omsorg om X-kyrkans liv och gemenskap,
• främja förkunnelse och själavård,
• arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet,
• följa utvecklingen i X-kyrkan och beakta dess framtidsfrågor,
• tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda X-kyrkans arbete,
• verka för X-kyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet.
Biträdande kyrkoledare har, i samverkan med kyrkoledaren, motsvarande uppdrag
inom sitt ansvarsområde.
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Stadgar för X-kyrkan
§1 X-kyrkan
1.

X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap
av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans
församlingar har anslutit sig till innehållet i X-kyrkans Grunddokument.

2. X-kyrkan är bildad av Metodistkyrkans i Sverige Årskonferens, tidigare MetodistEpiskopalkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet, tidigare Sällskapet Svenska
Baptistmissionen, samt församlingarna inom Svenska Missionskyrkan, tidigare Svenska
Missionsförbundet.
3.

Kyrkokonferensen har fastställt X-kyrkans Grunddokument som anger dess identitet,
uppdrag och tjänster samt är huvudlinje för undervisning och förkunnelse. X-kyrkans
Grunddokument består av Teologisk grund samt Stadgar för X-kyrkan.

§2 Församlingar i X-kyrkan
1.

Inträde i X-kyrkan kan beviljas församling efter ansökan. Ansökan som ställs till
kyrkostyrelsen skall upprättas skriftligt och innehålla uppgifter om församlingens
stadgar där det skall framgå att församlingen anslutit sig till innehållet i X-kyrkans
Grunddokument, antal medlemmar, namn på föreståndare och ordförande. Beslut om
inträde fattas av kyrkokonferens efter kyrkostyrelsens rekommendation.

2. X-kyrkan välkomnar även församling som tillhör ett eller flera andra kyrkosamfund.
Dessa församlingar söker ekumeniska lösningar för församlingsordning och stadgar
i samråd med X-kyrkans kyrkoledare och biträdande kyrkoledare utifrån X-kyrkans
Grunddokument.
3.

Kristen gemenskap som ännu inte bildat församling med egna stadgar kan, efter
rekommendation från biträdande kyrkoledare och beslut av kyrkostyrelsen, bli del av
X-kyrkan.

4. Församling kan utträda ur X-kyrkan efter eget beslut eller efter beslut om upplösning.
Sådant beslut meddelas kyrkostyrelsen som rapporterar i kyrkokonferensen.
5.

Om församling ändrar förutsättningarna för tillhörighet genom uppenbar avvikelse
från innehållet i X-kyrkans Grunddokument i sina lokala tillägg och sina stadgar, kan
församlingen skiljas från X-kyrkan genom beslut i kyrkokonferensen på förslag av
kyrkostyrelsen.

§3 Internationella och ekumeniska relationer
1.

X-kyrkan är medlem i Baptist World Alliance (BWA), World Communion of Reformed
Churches (WCRC), World Methodist Council (WMC), International Federation of
Free Evangelical Churches (IFFEC), European Baptist Federation (EBF) och European
Methodist Council (EMC).

Stadgar för X-kyrkan
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2. Genom särskilt avtal är X-kyrkan ansluten som en förenad kyrka (Affiliated United
Church) till The United Methodist Church (UMC).
3.

X-kyrkan är medlem i Sveriges Kristna Råd och Kyrkornas Världsråd.

4. X-kyrkan kan besluta om tillhörighet till andra internationella och ekumeniska
organisationer samt sluta avtal med kyrkor och samfund i andra länder.

§4 X-kyrkans organ
I X-kyrkan skall finnas följande organ:
a) Kyrkokonferens
b) Kyrkostyrelse
c) Kyrkoledare
d) Ansvarsnämnd
e) Revisorer
f) Valberedning

§5 Kyrkokonferensen
1.

Kyrkokonferensen är X-kyrkans högsta beslutande organ och utgörs av valda ombud
för X-kyrkans församlingar.

2. Kyrkokonferensen beslutar om X-kyrkans gemensamma arbete samt ger
rekommendationer till församlingarna. Kyrkokonferensen hålls årligen på plats och tid
som meddelas av kyrkostyrelsen.
3.

Kallelse skall utgå senast sex månader före kyrkokonferensen. Handlingar skall vara
församlingarna tillhanda senast en månad före kyrkokonferensens början. Handlingar
skall innehålla kyrkostyrelsens och kyrkoledarens verksamhetsberättelse, X-kyrkans
årsredovisning, kyrkostyrelsens förslag till konferensen, valberedningens förslag samt
eventuella motioner och kyrkostyrelsens yttrande över dessa.

4

Kyrkostyrelsen kan kalla till extra kyrkokonferens. Kallelse till sådan kyrkokonferens
utfärdas senast två månader före konferensen. Vid extra kyrkokonferens får endast
ärenden som upptas i kallelsen behandlas.

§6 Ombud och röstning i kyrkokonferensen
1.

Församling med upp till 199 medlemmar har rätt att sända två ombud till
kyrkokonferensen. För varje påbörjat 100-tal medlemmar däröver kan utses ytterligare
ett ombud, dock högst tio ombud per församling.

2. Kyrkokonferensens förhandlingar är öppna med yttranderätt för valda ombud
från X-kyrkans församlingar. Kyrkokonferensen kan för enskilt ärende besluta om
utökad yttranderätt. Yttrande- och förslagsrätt i konferensen har förutom ombud
även kyrkostyrelsens ledamöter, kyrkoledaren, biträdande kyrkoledare, revisorerna,
equmenias styrelseledamöter samt de som anmälts som föredragande av kyrkostyrelsen.
Yttranderätt har representant för kyrka med vilken X-kyrkan har samarbetsavtal.
Endast närvarande ombud har rösträtt i konferensen.
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3.

Kyrkokonferensen fattar beslut i öppen omröstning, förutom i ärenden där
kyrkokonferensen särskilt beslutar annat. Val av kyrkoledare och ledamöter till
kyrkostyrelsen skall ske genom sluten omröstning.

4. Kyrkokonferensen fattar beslut med enkel majoritet, utom i de frågor där stadgarna
anger annat. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder utom vid val,
då frågan avgörs genom lottning.

§7 Motion och fråga i kyrkokonferensen
1.

Rätt att till kyrkokonferensen insända motioner för behandling äger:
a) församling som är ansluten till X-kyrkan
b) medlem av ansluten församling
c) equmenias riksstämma och styrelse

2. Motion skall vara avfattad som förslag med kort och tydlig motivering. Den skall vara
kyrkostyrelsen tillhanda minst fyra månader före kyrkokonferensen. Styrelsen skall
yttra sig över insända motioner.
3.

Församling inom X-kyrkan kan senast två veckor före kyrkokonferensen, lämna in
enkel fråga till kyrkoledaren att tas upp och besvaras i konferensen.

§8 Kyrkokonferensens ärenden
1.

Vid ordinarie kyrkokonferens skall följande ärenden behandlas:
Val av funktionärer för kyrkokonferensen
a) ordförande och en eller två vice ordförande
b) en eller flera sekreterare
c) två personer att jämte ordföranden justera konferensens protokoll
d) rösträknare

2. Frågan om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
3.

Kyrkokonferensens arbetssätt

4. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående verksamhetsår
5.

Revisorernas berättelse

6. Fastställande av resultat- och balansräkning
7.

Beslut angående ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren för föregående
verksamhetsår

8. Rapport från equmenia
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för närmast följande räkenskapsår
10. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
11. Val av kyrkostyrelsens ordförande
12. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
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13. Val av revisorer och ersättare för dessa samt verksamhetsgranskande utskott
14. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen
15. Val av ansvarsnämnd
16. Ärenden som kyrkostyrelsen framlägger för behandling
17. Inkomna motioner

§9 Kyrkostyrelsen
1.

Kyrkostyrelsen är mellan kyrkokonferenserna X-kyrkans högsta beslutsinstans.
Kyrkostyrelsen består av ordförande samt 10–14 ledamöter. Ledamöter väljs för en tid
av tre år. Varje år väljs det antal som krävs utifrån det antal ledamöter som konferensen
beslutar. Ordförande väljs för en tid av ett år.

2. Kyrkostyrelsen leder, planerar och organiserar, tillsammans med kyrkoledaren,
X-kyrkans arbete i enlighet med beslut i kyrkokonferensen. Utöver vad som sägs i
X-kyrkans Grunddokument organiserar kyrkostyrelsen själv sitt arbete och beslutar om
den organisation som behövs för att utföra arbetet.
3.

Kyrkostyrelsen har beslutsrätt över X-kyrkans fasta egendom och rätt att utföra sitt
arbete genom egna och samägda bolag, stiftelser och föreningar där huvudmannaskap
utövas.

§10 Kyrkostyrelsens uppgifter
I styrelsens uppgifter ingår att:
a) verkställa kyrkokonferensens beslut
b) förbereda val av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare
c) ta fram förslag till kyrkokonferensens arbetssätt och förbereda andra ärenden för beslut
i kyrkokonferensen
d) mellan kyrkokonferenser, på grundval av X-kyrkans Grunddokument, ansvara för, leda
och följa upp arbete, organisation, personal och ekonomiska angelägenheter
e) upprätta matrikel över X-kyrkans församlingar samt statistik rörande antal medlemmar,
kyrkliga handlingar och förhållanden som är viktiga för att följa verksamheten i hela
kyrkan
f) ansvara för rekrytering och utbildning för ordinerade tjänster och andra tjänster
g) stödja församlingarna i deras ansvar som arbetsgivare, biträda församlingarna
vid rekrytering av nya medarbetare samt följa frågor avseende medarbetares och
församlingars situation
h) följa upp relationerna med samarbetskyrkor, särskilt vad gäller uppkomna behov, avtal
och ömsesidiga relationer
i)

följa och verka för en utveckling av den ekumeniska situationen i Sverige

j)

utforma instruktion för ansvarsnämnden samt nominera ledamöter till denna
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k) besluta i frågor om anslutning till olika samarbetsorgan
l)

samråda med equmenias styrelse om utveckling av barn- och ungdomsverksamhet

m) tillse att X-kyrkans arkiv vårdas och bevaras under betryggande former

§11 Kyrkostyrelsens arbetsformer
1.

Kyrkostyrelsen sammanträder:
a) på kallelse av ordföranden
b) då kyrkoledaren begär det
c) då minst tre av kyrkostyrelsens ledamöter begär det.

2. Kyrkoledaren deltar i överläggningarna och har rätt att få sin särskilda mening
antecknad till protokollet. Till kyrkostyrelsens sammanträden kallas equmenias
ordförande eller dennas ersättare.
3.

Kyrkostyrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av de valda ledamöterna* är
närvarande. Den fattar beslut genom öppen omröstning. Om ledamot begär så, skall
dock sluten omröstning ske. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.
*Skrivningen skall ses som räknat uppåt till antal hela personer inklusive ordförande

§12 Kyrkoledaren
1.

Kyrkoledaren, som utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen, är
X-kyrkans andliga ledare och främsta företrädare.

2. Kyrkoledaren skall tillsammans med kyrkostyrelsen planera och leda X-kyrkans arbete
enligt kyrkokonferensens beslut. Kyrkoledarens särskilda uppgifter beskrivs i Teologisk
grund för X-kyrkan.

§13 Val av kyrkoledare
1.

Kyrkoledaren väljs för en tid av fyra år och kan omväljas för ytterligare två perioder om
fyra år.

2. Valbar är pastor i X-kyrkan.
3.

Inför val av kyrkoledare kan X-kyrkans församlingar lämna förslag till kyrkostyrelsen
senast sex månader före den konferens då valet skall ske.

4. Vid val av kyrkoledare kan flera kandidater finnas. Om ingen kandidat får mer än 50 %
av avgivna röster vid en första valomgång genomförs val mellan de två kandidater som
fått flest röster.
5.

Kyrkostyrelsen beslutar om ställföreträdare för kyrkoledare och utser vid behov
tillförordnad kyrkoledare fram till nästa ordinarie kyrkokonferens.

§14 Biträdande kyrkoledare
1.

Den som är ordinerad för tjänst inom X-kyrkan kan utses till biträdande kyrkoledare.
Antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden och arbetsbeskrivningar
fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren.
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2. Biträdande kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter
samråd med kyrkoledaren och övriga berörda.
3.

Biträdande kyrkoledare utses för en tid av fyra år och kan utses för ytterligare två
perioder om fyra år.

§15 Regioner
Inom X-kyrkan skall finnas regioner. Regionernas omfattning och ansvarsområden utvecklas
tillsammans med församlingarna och equmenia.

§16 Ansvarsnämnden
1.

Ansvarsnämnden har att behandla ärenden av disciplinär art gällande person i
ordinerad tjänst i X-kyrkan i fråga om:
a) handlande i strid mot tystnadsplikten
b) lärofrågor, där medarbetares förkunnelse står i strid med X-kyrkans
Grunddokument
c) handlande som leder till att förtroendet för medarbetare eller kyrkan hotas eller
som utgör missbruk av uppdraget

2. Kyrkokonferensen fastställer instruktioner för ansvarsnämnden och utser fem ledamöter
till denna efter förslag av kyrkostyrelsen.
3.

X-kyrkans pastorer och diakoner skall ha vardera minst en representant i nämnden.

4. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till kyrkoledaren inom en månad efter det att
ansvarsnämndens beslut meddelats.
5.

Kyrkostyrelsen utser två personer, utanför kyrkostyrelsen, som tillsammans med
kyrkoledaren har i uppdrag att utreda och fatta beslut angående överklaganden i enlighet
med ansvarsnämndens instruktion.

§17 Valberedning
1.

Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid kyrkokonferensen, val av styrelse
och revisorer. Valberedningen kan också ge förslag i övriga val, där ordningen inte
reglerats på annat sätt.

2. Valberedningen skall upprätta valsedel till kyrkokonferensen med de förslag på
ordförande och kandidater till kyrkostyrelsen som valberedningen förordar. Hänsyn
skall tas till kyrkans mångfald.
Valsedeln kan innehålla namn utöver det antal som skall väljas.
3.

Rätt att föreslå ledamot i kyrkostyrelsen har församling i X-kyrkan. Förslag skall lämnas
skriftligt till valberedningens ordförande senast fyra månader före kyrkokonferensen.
Förslagsställare skall förvissa sig om att den som föreslås står till förfogande.
Valberedningen kan föra fram egna kandidater. Samtliga föreslagna skall vara
medlemmar i någon av X-kyrkans församlingar. Valberedningens förslag skall vara
församlingarna tillhanda senast en månad före kyrkokonferensens början.

4. Valberedningen består av nio ledamöter som var och en väljs på tre år. Varje år väljs tre
nya ledamöter. Ledamot kan ej omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod.
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§18 Räkenskaper och revision
1.

X-kyrkans räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

2. Kyrkostyrelsen och kyrkoledaren skall för varje räkenskapsår upprätta
verksamhetsberättelse för närmast föregående räkenskapsår och årsredovisning, som
innehåller förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
3.

Årsredovisningen, räkenskaperna samt förvaltningen skall granskas av tre revisorer
utsedda av kyrkokonferensen. Av revisorerna skall minst en vara auktoriserad. För
revisorerna skall två ersättare utses, varav en skall vara auktoriserad.

4. Revisorerna skall i löpande följa verksamheten och den ekonomiska förvaltningen.
De skall efter granskning lämna revisionsberättelse till konferensen samt ge förslag i
fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om ansvarsfrihet för
kyrkostyrelsen.
5.

Till revisorerna skall knytas ett verksamhetsgranskande utskott bestående av fyra
personer. Detta utskott har särskilt ansvar att följa verksamheten och att bistå med
verksamhetsrevision. Detta utskott väljs av kyrkokonferensen för ett år i taget. En
ledamot kan omväljas högst fyra år i rad.

§19 Firmateckning
X-kyrkans firma tecknas av den eller de som kyrkostyrelsen utser.

§20 equmenia
X-kyrkans arbete med barn och unga är anförtrott åt equmenia. equmenia är nära knutet
till X-kyrkan. För equmenia gäller egna stadgar som antagits av equmenias riksstämma.

§ 21 Icke-territoriell region
Kyrkostyrelsen kan besluta om upprättande av icke-territoriell region för en grupp av
församlingar med rötter i annan tradition, språkgrupp eller som grupp av församlingar i
Sverige som också tillhör kyrka i annat land. Ordningar och stadgar för dessa skall vara i
överensstämmelse med X-kyrkans Grunddokument samt godkännas av kyrkostyrelsen.
Sådana icke-territoriella regioner är ansvariga inför kyrkostyrelsen och står under
kyrkoledarens tillsyn.

§ 22 Ändring av Teologisk grund för X-kyrkan och X-kyrkans stadgar
1.

Ändring av Teologisk grund för X-kyrkan och X-kyrkans stadgar kan ske genom
beslut av kyrkokonferensen. Förslag till ändring sänds till kyrkostyrelsen senast fyra
månader före kyrkokonferensen. Ändringsförslaget och styrelselns yttrande sänds till
församlingarna senast två månader före konferensen.

2. För ändring av kyrkans namn, Teologisk grund för X-kyrkan och X-kyrkans stadgar
skall beslut fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande ombud.
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§ 23 Upplösning av X-kyrkan
1.

För upplösning av X-kyrkan krävs likalydande beslut vid två på varandra följande
ordinarie kyrkokonferenser. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid
omröstningen närvarande ombud.

2. Beslut om upplösning skall också omfatta frågan om avveckling av X-kyrkans egendom,
arkiv och personal.
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Styrelsen för Gemensam Framtid presenterar här sitt förslag till namn på den nya kyrkan:

Equmeniakyrkan
equmenia, federationen som de tre ungdomsförbunden MKU, SBUF och SMU bildade 2007, har
gått före i att bilda en gemensam organisation och har sedan dess utmanat modersamfunden
att ta steg mot enhet. Namnet equmenia är sedan dess väl inarbetat och samhörigheten mellan
den nya kyrkan och dess ungdomsförbund är viktig.

Vad betyder namnet?
Genom att sammanföra begreppen ekumenik och EQ i ordet ”equmenia” [equme´nia] skapades 2007 ett helt nytt egennamn till federationen som då bildades.
Ekumenik: ”Arbete för enhet o. samförstånd inom den kristna kyrkan”. (SAOL)
Ordet har sin grund i oikoumene som i nytestamentlig grekiska var begreppet för ”hela den
bebodda världen”. I Nya Testamentet används oikos om den kristna församlingen. Oikos
betecknar det vi idag kallar hem och hushåll, och är grunden till ordet ekonomi.
EQ: (Emotional Quotient – emotionell intelligens). Känslor tillhör ett av människans viktigare
uttryck och är en väsentlig drivkraft i människans beteende. Att vara vän och i samklang med
sina känslor, använda dem positivt för sig själv och andra, är en fråga om att utöva emotionell
intelligens. EQ är också knutet till ordet empati.
Oikoumene = vårt gemensamma hem – Equmeniakyrkan = vårt hem i världen

Equmenia …
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan som nu
väljer att bilda en ny gemensam kyrka har under många år skapat en bred gemensam grund.
Kyrkan är redan från start bland annat huvudman för ett flertal organisationer och skolor.
De tre kyrkosamfundens ungdomsförbund gick 2007 före och bildade en federation med
namnet equmenia. Namnet Equmenia har därmed redan en positiv klang i våra församlingar
såväl som i den svenska kristenheten i stort.
Det är denna ekumeniska strävan som varit den viktigaste drivkraften för den nya kyrkans bildade och hör till den nya kyrkans själ. GF-styrelsen vill dock på inget sätt antyda att
Equmeniakyrkan står ensam för denna ekumeniska strävan bland vårt lands och världens
kyrkosamfund.

… kyrkan
Den nya kyrkans främsta uppgift är att nå ut med budskapet om Jesus. För detta krävs tydlighet.
Ett namn som innehåller ordet "kyrka" ökar den tydligheten, såväl inom som utanför kyrkan.
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Begreppet ekumenik är tämligen okänt utanför den kyrkliga sfären. Ordet kyrka har
däremot en postivt laddning. Kyrkan är för många en naturlig plats för livets skiften och ett
ställe där man förväntar sig att livsfrågorna tas på allvar. Med efterledet kyrka tydliggörs vår
identitet såväl inåt som ut mot omvärlden. Equmeniakyrkan vill vara en plats för hela livet –
en plats för vardag och fest, en plats för sorg och glädje och gemenskap.
I informationsdelen till remissmaterialet Ny gemensam kyrka – Remiss talas det om uppdraget till GF-styrelsen att ta fram förslag på namn till den nya kyrkan. Där anges att namnet
”… bör innehålla ordet kyrka”. Detta har också bekräftats under resans gång.
Ett namn som innehåller ordet kyrka ger en god energi som den nya kyrkan inte bör avstå
från.

Relation till equmenia
Equmeniakyrkan och equmenia är separata organisationer men samhörigheten mellan dem
stärkts i och med valet av namn för kyrkan. Det finns stora vinster i möjligheten att agera
gemensamt i många frågor. Vi blir starkare tillsammans.

Vår berättelse
Vi tror också att man på detta sätt bygger en ny berättelse, om hur de tre blev ett och nu
hör samman i Equmeniakyrkan. På det sättet blir också själva namnet en del av berättelsen
och stärker trovärdigheten. Modern kommunikationsstrategi bygger på att ha en så stark
berättelse som möjligt. Detta är en fantastisk sådan.

Arbetet med namnet
Arbetet har skett utifrån den kravprofil som låg till grund för den upphandling våren 2010
som resulterade i förslaget Samfundskyrkan. Kraven var bland andra att namnet skall ha bred
acceptans både i kyrka och samhälle och ska uttrycka balans mellan tradition och nyskapande, historia och framtid. Med i detta uppdrag skickades också synpunkter från samtalsdagar där synpunkten att ordet ”kyrka” bör ingå poängterades.
I december 2010 presenterade GF-styrelsen fem namnförslag, varav Equmeniakyrkan var ett.
En mängd andra namnförslag har framförts från församlingar och enskilda och har diskuterats
flitigt i GF-styrelsen, kyrkosamfundsstyrelserna, församlingar och på internet.
Arbetet med namnet har skett i samråd med equmenias styrelse.

Vägen vidare
Arbetet pågår med en strategi som har syftet att finna vägar för använding av namnen
Equmeniakyrkan och equmenia. Förslag till grafisk profil och namnbruk ska presenteras i
god tid före uppstarten av den nya kyrkan i januari 2012.
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Presentation av kyrkostyrelsen

Gunilla Andersson Hans Andreasson

Sanna Boij

Alingsås, född 1969.

Sandviken, född 1964.

Sollentuna, född 1967.

Lärare i musik och engelska.

Pastor och docent i praktisk
teologi.

Biträdande universitetslektor vid
KTH inom ljud och vibrationer.

Medlem i Kanalkyrkans
församling (SB/SMK).

Medlem i Rotebrokyrkans
församling (MK/SB).

Uppdrag i församlingen:
Pastor, föreståndare och arbetsledare.

Uppdrag i församlingen:
Ledamot i ungdomsrådet, scoutledare. Leder och medverkar i
gudstjänster. Har tidigare suttit
i församlingsstyrelsen och varit
aktiv i arbetet med samgåendet
på lokalplanet.

Medlem i Sävedalens
Missionsförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare
även SMU-ledare och ordförande
i församlingen.
Min vision för X-kyrkan:
En kyrka där alla är välkomna
och där alla ges möjlighet till ett
personligt möte med Jesus Kristus.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Frågor som rör organisation och
administration.
Missionsfrågor både internationellt och nationellt.
Frågor som rör sång, musik och
gudstjänstliv.
Personalfrågor.
Utbildning och utveckling.

Min vision för X-kyrkan:
1) en öppen gemenskap för allt
trons liv, i mångfald och dialog, i
övertygelse och ödmjukhet,
i arbete och lovsång.
2) en kyrka gripen av Jesus och
samtiden, engagerad i vittnesbörd och tjänst.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
1) den teologiska reflektionen
och tillämpningen i tro och liv,
särskilt utifrån ett ekumeniskt
och internationellt perspektiv.
2) kyrkans ställningstaganden i
mötet med aktuella frågor och
evangeliets plats för kommande
generationer.

Styrelseuppdrag på nationell nivå:
GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
Att den nya kyrkan bär med sig
förnyelse och inspiration i våra
församlingar, hos individer och
i det nya gemensamma samfundet. Då kan vi bli en kristen
rörelse som är relevant i dagens
samhälle. Att vi lyckas visa mer
på det som förenar oss än som
skiljer, där det centrala kan få
komma i fokus.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Fortsätta det arbete som nu
pågår kring strategiska satsningar som lyfter fram vår
gemensamma grund. Att skapa
tillit till den nya kyrkan och
delaktighet på det lokala och
regionala planet.

Presentation av kyrkostyrelsen

23

Miriam Carlsson

Lars Dalesjö

Helena Högberg

Göteborg, född 1983.

Helsingborg, född 1954.

Brålanda, född 1980.

Läkare.

Skolledare.

Medlem i Fiskebäcks Missionskyrka

Medlem i Helsingborgs Baptistförsamling.

Högstadielärare i svenska som
andraspråk och engelska.

Uppdrag i församlingen:
Vice ordf i ungdomsrådet. Tidigare scoutledare och medlem i
gudstjänstrådet.

Uppdrag i församlingen:
Ordförande, diakon.

Styrelseuppdrag på nationell nivå:
equmenias styrelse sedan starten
2007 samt GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
Jag drömmer om en kyrka som
följer Jesus i allt vad det innebär
idag. Vi har landat i en riktigt bra
vision och strategisk plattform. Nu
kommer den stora utmaningen
för oss – att vision och strategisk
plattform omsätts i handling och
inte bara är fina formuleringar.
Att vi fortsätter att tänka nytt och
vågar prioritera. Hur kan vi som
samfund utmana och hjälpa församlingarna i deras arbete?
Det är ju i församlingarna som det
händer – det är där vi möter människor och lever vårt uppdrag att
göra människor till lärjungar och
därigenom förvandla världen.

Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Svenska Baptistsamfundets
Missionsstyrelse och GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
En kyrka som älskar Jesus och
förändrar mig, mina medmänniskor och världen.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Utvecklingsfrågor och ledningsuppgifter.

Medlem i Kungälvs Missionsförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Konfirmationsarbete, ungdomskör, tonår, Ungdomsrådet.
Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Svenska Missionskyrkans
kyrkostyrelse.
Min vision för X-kyrkan:
Genom att utmana oss själva och
samhället ska fler människor få
höra om Jesus och komma till
tro på honom.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Bidragsdelegationen, folkhögskolorna, ekumeniskt arbete, hur
vi får med våra ungdomar och
unga vuxna i vår nya kyrka.

Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Församlingsutveckling och
nystart/omstart.
Samarbetet med equmenia – vad
kan vi göra ihop och när ska vi
överlåta till varandra? Hur får vi
unga att vilja vara med i församlingen och finna sin roll där?
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Christer Jonsson

Karin Kopparmalms Ann-Soﬁe Lasell

Emmaboda, född 1959.

Vilhelmina, född 1960.

Universitetslektor – Linné
universitet, men tjänstledig för
att vara landstingsråd i Landstinget i Kalmar län.

Verksamhetschef på Vilhelmina
sjukstuga.

Medlem i Emmaboda Metodistförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Församlingsrådets ordförande.
Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Metodistkyrkans kyrkostyrelse
och GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
En ny kyrka som med sin
mångfald av församlingar och
medlemmar på nytt svarar på
utmaningen ”Följ mig”. En ny
kyrka för hela livet som når hela
Sverige och som skapar möjlighet för människor att möta Jesus!
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Utvecklingsfrågor och förnyelse!

Medlem i Vilhelmina Missionsförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Ordförande sedan 10 år tillbaka.
Styrelseuppdrag på nationell nivå
Svenska Missionskyrkans
kyrkostyrelse och GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
En kyrka som där visionen är
verklighet, som inbjuder människor till möte med levande
Gud. En kyrka som går ut och
lever evangeliet i vardagen. En
kyrka som säger "kom som du
är" och menar det. En kyrka som
vågar stå för de värden som Jesus
förkunnade. En kyrka som är en
kraft att räkna med i samhällsdebatten. Jag tycker strategisk
plattform säger så mycket om hur
jag skulle vilja att den nya kyrkan
ska vara. Budskapet och uppdraget är 2000 år. Uppdragsgivaren
är densamme, lika mäktig och
full av kärlek till sina barn och
sin kyrka men vi behöver hitta
formerna för kyrka i vår tid.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Har det sista året suttit i GFstyrelsen. I KS har jag suttit i
Bidragsdelegationen vilket gör att
jag kan en del om missionskyrkans distrikt och församlingar.

Presentation av kyrkostyrelsen

Gävle, född 1957.
Socionom. Arbetar sedan åtta år
som organisationskonsult i eget
företag, med huvudsaklig inriktning på organisation och ledarskap.
Medlem i Gävle första Baptistförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Ordförande i församlingens
styrelse och ingår i församlingens
äldste-grupp.
Min vision för X-kyrkan:
”En kyrka för hela livet där mötet
med Jesus Kristus förvandlar –
mig, dig och världen. ”
Visionen som redan är formulerad, vill jag ställa mig bakom. Att
arbeta för att kyrkan ska erbjuda
mötesplatser där Jesus Kristus är
centrum, där människors engagemang och intresse av förändring
och utveckling kan tas tillvara –
för att förvandla oss och världen
– känns inspirerande och utmanande. Den kyrkan vill jag vara en
del av!
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Många frågor intresserar mig,
men i det här skedet – i formandet av den nya kyrkan – kommer organisation och ledarskap
främst. Jag vill också gärna arbeta
med frågor om, hur kyrkan ska
vara relevant för sin samtid, ”göra
rätt saker”. Det innefattar att
arbete med utvecklingsfrågor och
prioriteringar.
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Malin Ljungdahl

Sven Mannervik

Andreas Möller

Stockholm, född 1979.

Täby, född 1952.

Fagerås, född 1971.

Läkare inom psykiatrin.

Professor, prefekt för fysikinstitu- Pastor.
tionen vid Stockholms universitet. Medlem i Karlstads Baptistförsamling.
Medlem i Immanuelskyrkan,
Stockholm (SMK).
Uppdrag i församlingen:
Uppdrag i församlingen:
Pastor och församlingsföreståndare.
Församlingens ordförande
1990–2010. Styrelseordförande i
Immanuelskyrkans förvaltnings- Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Svenska Baptistsamfundets
bolag Probitas sedan 1997, samt
många andra uppdrag i kommit- Missionsstyrelse.
téer och styrelser genom åren.
Min vision för X-kyrkan:
Min vision för X-kyrkan:
I bildande- och inledningsfasen
En fri och öppen kyrka med röt- att vi ska våga tänka mindre på
terna i folkrörelsen, i dialog med vem som eventuellt måste ge
upp vad, och mer på vilka nya
samtiden och med blicken mot
impulser vi kan få av den större
framtiden.
gemenskapen. På längre sikt att
En kyrka som vilar på Guds ord
X-kyrkan kan få bli en tydlig röst
och som präglas av människor
i samhället, och ett bra stöd i de
som vill leva trons liv.
lokala församlingarnas uppdrag
En kyrka som är öppen och som att gestalta Guds rike där de finns.
gärna skapar nya relationer och
som förstår att mångfald är en
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
rikedom.
Teologiska och ideologiska frågor,
En kyrka som är djärv och
och hur vi på bästa sätt kommuansvarstagande.
nicerar dom.

Medlem i Trefaldighetskyrkans
Metodistförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Lokalpredikant (predikar och
leder gudstjänster ibland) samt
är med i bärarlaget för Djupare
Liv – Östermalm.
Styrelseuppdrag på nationell nivå:
GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
Att vi i allt ska söka följa Jesus.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Fortsatt verka för att den nationella kyrkan organiseras på ett
sätt som än bättre möjliggör för
församlingarna att utföra sitt
uppdrag på bästa sätt.

Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Ledningsfrågor, personal- och
organisation, ekonomi.
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PG Persson

Per Rydwik

Pär Axel Sahlberg

Göteborg, född 1953.

Linköping, född 1955.

Kungsbacka, född 1954.

Civilekonom/ MBA.

Administrativ chef.

Medlem S:t Jakobs metodistförsamling, Göteborg.

Medlem i Linköpings
Missionsförsamling.

Pastor, för närvarande i Centrumkyrkan i Kållered. Riksdagsledamot 1994–2006.

Uppdrag i församlingen:
Sjunger i kör, spelar och sjunger
regelbundet på gudstjänster,
ansvarar för musikmässor.

Uppdrag i församlingen:
Kyrkvärd, städ-/serveringsgrupp,
ansvarig för ekonomiredovisning,
ingår i styrelsens ekonomiutskott.
Tidigare ordförande och kassör/
ekonomiansvarig, scoutledare m m.

Min vision för X-kyrkan:
En förnyelse inom frikyrkan i
Sverige som kan möta dagens och
morgondagens utmaningar. En
gemenskap där människors andliga behov och frågeställningar får
stort utrymme, där nya församlingar blir till. En hållbar organisation, proffsig och ideell, som tål
att byggas på. En kyrka som kan
gå vidare och förena fler frikyrkor
i Sverige men också vidareutveckla internationellt arbete.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen: Jag brinner för förnyelsen
men också vara med och bygga
strukturer, skapa en god grund
för den nya kyrkans centrala
organisation och funktioner för
församlingsstöd.
Vill organisera den nya kyrkans
intressesfär på ett hållbart sätt.
Skapa tydliga mål, ställa krav
och ge stöd till hela ”koncernen”
också i betydelsen omtanke.
Om jag blir vald kommer jag att
vara ifrågasättande och kritisk
men också entusiastiskt stödja
nya idéer och entreprenörskap.

Presentation av kyrkostyrelsen

Styrelseuppdrag på nationell nivå:
Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse och GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
En kyrka som utmanar mig och
andra människor idag, en kyrka
med ett socialt ansvar som en
konsekvens av den kristna tron
och en kyrka som förenar.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Fördjupning och konkretisering
av kyrkans strategiska inriktning
med tydlig prioritering utifrån en
god ekonomi.

Medlem av Metodistkyrkans
Årskonferens, aktiv i S:t Jakobs
metodistförsamling.
Uppdrag i församlingen:
Ordförande i församlingsstyrelsen
för S:t Jakobs metodistförsamling.
Styrelseuppdrag på nationell nivå:
GF-styrelsen.
Min vision för X-kyrkan:
Enheten, en förnyad tro på
uppdraget – Följa Jesus – och en
gemensam omstart för våra tre
samfund kan betyda skillnad i
vårt samhälle.
Arbetar gärna med i kyrkostyrelsen:
Jag är rätt allround (bokstavligt)
men har viss förkärlek för organisation, demokrati och delaktighetsperspektiv.
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Förslag till Equmeniakyrkans
verksamhetsplan 2011–2012
Inledning
Följ mig! sa Jesus och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje ny dag. Jesus är
centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar in mot centrum, och låter sig formas
av kyrkans Herre.
På detta sätt inleds den strategiska plattform som GF-styrelsen utarbetat och det är denna
plattform som också bildar underlaget för förslaget till Equmeniakyrkans första verksamhetsplan för 2011 – 2012. Förslaget till verksamhetsplan bygger på en vision som vi ska börja
forma Equmeniakyrkan efter:
”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”
Denna vision om vad vi tillsammans vill att Equmeniakyrkan ska vara ställer krav på ett
medvetet förnyelsearbete på både kort och lång sikt. När Equmeniakyrkan nu ska formas
finns en unik möjlighet att ompröva arbetssätt i kyrkan, förnya stödet till församlingarna och
på ett nytt sätt svara på uppmaningen – Följ mig!
Det är utifrån detta tankesätt arbetet i GF-styrelsen bedrivits och ett strategiskt arbete
inletts vilket kyrkostyrelsen och kyrkoledningen för Equmeniakyrkan tillsammans med församlingarna får fortsätta under 2011 – 2012. I den strategiska plattform som GF-styrelsen
utarbetat beskrivs ett antal olika förhållningssätt för Equmeniakyrkan. Avsikten är att de alla
ska påverka det fortsatta strategiska arbetet och verksamhetens utveckling under kommande
år. Men för denna verksamhetsplan är det särskilt två förhållningssätt som påverkat inriktningen.
Det första är Förnyelse – Equmeniakyrkan bör hela tiden söka nya, för vår tid bättre lämpade sätt att vara kyrka på. Innehållet är evigt, men formen bör hela tiden förnyas och det
betyder att vi måste våga ompröva våra arbetssätt och söka nya vägar att vara kyrka på. GFstyrelsen menar att detta förhållningssätt måste prägla arbetet under 2011 – 2012 så att ambitionen att skapa en NY kyrka blir verklighet.
Det andra är Prioriteringar – Equmeniakyrkan ska våga prioritera. Det bra ska inte stå i
vägen för det bästa. Visionen visar oss vad som är det viktigaste just här och nu. Det betyder
att vi behöver göra det som är viktigast – inte allt! Att våga prioritera är i alla sammanhang
bland det svåraste som finns eftersom det alltid innebär att också säga nej till sådant som
ändock kan vara angeläget. GF-styrelsen menar att i arbetet med att forma en NY kyrka så är
det väldigt viktigt att fokusera vårt arbete och prioritera alla våra olika resurser för att vi ska
lyckas med vår vision och följa utmaningen från Jesus: Följ mig!
Det är med dessa utgångspunkter som vi lägger fram detta förslag till verksamhetsplan
för kyrkokonferensen för den nybildade Equmeniakyrkans första verksamhetsperiod 2011–
2012.
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Verksamhetsinriktning

Den första verksamhetsperioden kommer att omfatta arbetet fram till kyrkokonferensen
2012, även om en del av förslagen i denna verksamhetsplan inte avslutas under denna period.
Under denna period är det 3 områden som står i fokus.
•

Etableringsprocessen; vilken ska ge den nya kyrkan en fungerande organisation och
etablera den på olika sätt och i olika sammanhang.

•

Tre prioriterade insatser; för att skapa ett första steg av förnyelse och skapa en känsla för
vad Equmeniakyrkan ska vara föreslår GF-styrelsen 3 prioriterade satsningar som ska
inledas under hösten 2011 och genomföras under 2012.

•

Strategiskt arbete inför framtiden och kyrkokonferensen 2012. Under
verksamhetsperioden behöver det genomföras ett bredare strategiskt arbete som kan
styra utvecklingen i Equmeniakyrkan de kommande 3 – 5 åren.
I de följande avsnitten redovisas de olika områdena lite mer utförligt.

Etablering av Equmeniakyrkan

Beslutet att bilda Equmeniakyrkan innebär att arbetet med att etablera kyrkan kan inledas på
allvar. Etableringsarbetet kommer att innehålla flera olika delar och med olika tidsperspektiv. En del av etableringsarbetet bör kunna avslutas under 2012, medan andra delar såsom att
utveckla Equmeniakyrkan till en aktiv och välkänd kyrka i samhällslivet i Sverige och internationellt kommer att ta flera år. Etableringsarbetet kan därför beskrivas på följande sätt:

Etablering av Equmeniakyrkan som trossamfund

Under hösten 2011 börjar arbetet med att praktiskt realisera etableringen av kyrkan och skapa
en nationell organisation för detta. Det innebär att bygga upp ett nationellt center med kyrkoledning på Ekumeniska centret i Alvik, där det nya kontoret för kyrkan ska finnas enligt
gjorda avtal. I slutet av hösten och framförallt under våren 2012 ska organisationen bemannas successivt och detta måste ske i en nära samverkan med de tre grundarkyrkorna och
berörd personal. I den nya organisationen ska skapas olika servicefunktioner för församlingarna, strategiska funktioner för kyrkan och olika slag av administrativ organisation. En
viktig faktor för hur detta formas påverkas av det fördjupade regionutredningsarbete som ska
genomföras inom ramen för det mer långsiktiga strategiska arbetet och leda fram till beslut
vid kyrkokonferensen 2012.

Etablering av Equmeniakyrkan i relation till församlingarna

En viktig uppgift under den första verksamhetsperioden är att etablera samfundets relation
till församlingarna och regionerna. Det kommer innebära att det ska skapas mötesplatser,
skapas en fungerande intern dialog och kommunikation. Den nyvalda kyrkoledningen behöver arbeta medvetet för att göra sig känd och erkänd i kyrkan. Mångfalden i den nya kyrkan
ska bejakas och berika arbetet i den nya kyrkan och det behöver skapas former för hur detta
kan ske. Etableringen av Equmeniakyrkan som trossamfund bör också ske genom ett lokalt
arbete med att göra den nybildade kyrkan känd i respektive församlings verksamhetsområde.
Etableringen av den nya kyrkan är ett gemensamt arbete både lokalt och nationellt.

Förslag till Equmeniakyrkans verksamhetsplan
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Etablering av kyrkan i ekumeniken, internationellt och i samhället

Equmeniakyrkan ska bli en röst i samhället som gör skillnad och för att det ska bli möjligt
behöver de första stegen tas under den kommande perioden. Det innebär också att det ska
inledas ett arbete för att bygga upp ett varumärke med tydlig identitet för Equmeniakyrkan.
Under den första verksamhetsperioden är det dock än viktigare att etablera kyrkan i de
ekumeniska relationerna. Equmeniakyrkan är resultatet av en ekumenisk process, men det
är bara en bit på väg och arbetet måste fortsätta. För att Equmeniakyrkan ska kunna vara
pådrivande behöver en ny ekumenisk plattform etableras i olika relationer och det arbetet
behöver inledas under det kommande året. Under det första året måste också de internationella relationerna för den nya kyrkan börja etableras. Det gäller alla de olika relationer som
kyrkan går in i, både med olika systerkyrkor, ekumeniska organisationer och de internationella organisationer som kyrkan enligt stadgarna ska samarbeta med.
Målet med etableringsfasen är att Equmeniakyrkan fram till kyrkokonferens 2012 ska ha
en etablerad organisation, organiserad och bemannad för att kunna fullt ut verka som en
kyrka.

Tidplan:
2011
2-5 juni

Konferenser och Bildarmöte, val av kyrkoledning och styrelse.
Equmeniakyrkans första kyrkostyrelse sammanträder.

Okt

Arbetsgruppen för strategiska inriktningar presenterar sitt förslag till
Equmeniakyrkans styrelse. På basis av det beslutas om organisation och
verksamhetsplan för 2012 och framåt tas fram.

2012
Jan-Mars Den nya organisationen bemannas. Gemensamt kansli i Alvik upprättas.
Maj

Equmeniakyrkans första kyrkokonferens. Verksamhetsplan, rapport från
regiongruppen med inriktningsbeslut, och alla frågor enligt antagna stadgar.
De tre samfunden har egna konferenser under del av tiden.

Tre prioriterade framtidsinsatser

Under det första verksamhetsåret genomförs tre prioriterade insatser för att markera och
synliggöra att en ny kyrka är under uppbyggnad. De tre områdena speglar de strategiska
inriktningarna att Equmeniakyrkan ska verka Inåt – Utåt och Framåt och vill ge smak och
doft av en ny kyrka. Arbete pågår med att konkretisera dessa tre områden och kommer att
presenteras under de närmaste månaderna.
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1. Bibel och bön

I Bibelordet och bönen finns en puls för det kristna livet. De tre samfund som möts i
Equmeniakyrkan har starka ”läsartraditioner” och också idag inbjuds vi att utmanas, hämta
inspiration och kraft i bibelläsande och bön. Genom att målmedvetet också använda moderna
och sociala medier kan vi ge stöd åt en återupptäckt av Bibeln och bönen för oss som kyrka
och som enskilda som kraftkälla och vägledning. Konkret vill vi via webb och ”appar” – men
också genom användade av idag befintliga verktyg såsom “Ordet för idag” och “Rätt Kurs”
stödja församlingar att låta Bibelns utmaning möta den enskilda människan, utmana tro och
liv. Läsning och samtal kring ordet uttrycker, formar och skärper vår teologi i vår tid. Det
levande ordet levs, lärs och lyds i varje ny tid. Bön och bibel, enskilt och tillsammans, föder
samtal och liv i Jesu efterföljd. (Till och med på korset delade Jesus ordet med dem som lyssnade)
De tolv ”Förhållningssätten” i den strategiska plattformen kan lyftas fram och många
olika personer kan skriva var sin enkel berättelse ur en bibelkontext varje dag och gör så 12
gånger under året. Genom detta kan stöd erbjudas varje församling. En arbetsgrupp bereder
frågan.
Mål: Att utmana enskilda i bibelläsning och fördjupad efterföljelse: ”Följ mig!” och skapa en
livsförändrande läsarrörelse i församlingarna i den nya kyrkan.

2. Uppdraget

När vi nu tillsammans gör en nystart av kyrkan bjuds vi in i ett nytänkande kring hur vi som
församling lever evangelium. Tänk vad det skulle betyda om mer än 900 församlingar av
varierande storlek utöver vårt land på nytt ställer frågor om vad vårt uppdrag är och vad det
innebär att vara församling i det 21:a århundradet. ”Till vem är vi sända? Vad säger folk runt
kyrkan om oss? Hur ser sammanhanget ut? Finns församlingen där? Hur lever vi konkret i
Guds mission (Missio Dei)?” Redan idag görs så otroligt mycket gott i varje församling och
alla goda exempel vill vi lyfta fram och inspireras av och glädjas åt.
Jesus säger sitt ”Följ mig!” där han går fram i hela vårt land och vårt samhälle. Gud behöver
inte bäras till människor och samhällen – Gud finns redan där. I församlingarna kan vi stötta
varandra att än mer vara en tydlig röst i samhället, se Guds handlande i vår värld och än mer
räkna med att Gud finns där.
Konkret innebär detta att församlingar som så önskar får stöd att göra en omvärldsanalys
för att se behoven, fördjupa arbetet med de missionsfrågor man ser i sitt område, hitta nya
prioriteringar och djupna i sitt viktiga arbete. Stöd kan ges med studiematerial och samlingar
och arbetet förbereds nu av en särskild arbetsgrupp.
Mål: Att utmana församlingarna att ständigt se sin närmiljö med Jesu ögon och bli aktivt
närvarande.

3. Trovärdighet

En ny kyrka har en enastående möjlighet att ta de ekologiska, ekonomiska och sociala frågorna på största allvar. Hållbarhet är mer än att bara se långsiktigt och resurseffektivt på tillvaron. Kanske är den största utmaningen idag den sociala dimensionen, hur vi gestaltar vår
gemenskap och hur utmanas människorna i vår tid.
En ny kyrka har en ny chans och bör vara i framkant när det gäller etik, miljö och ekonomi.
Den sociala trovärdigheten handlar om att ”allt livet rymmer” skall få plats. Hur får brusten-
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heten plats? Hur blir mångfalden verklig och levande? Dessa frågor bör utmana kyrkan som
helhet såväl som enskild församling.
Vårt samhälle blir allt mer mångkulturellt. Detta speglas inte alltid i våra församlingar.
Guds församling är gränslöst öppen för alla som vill dela livsvandringen och samlas kring
Mästaren som säger sitt Följ mig. Utifrån detta bör vi mer målmedvetet arbeta för att människor i vår närhet ska känna sig tillhöriga och delta i vandringen.
Vi behöver sträva än mer efter att synliggöra det som förenar oss, en viktig del i vår strävan
att göra vår kyrkan än mer trovärdig och relevant. Vi tror att vi tillsammans behöver arbeta
med en värdegrund som inte är likriktande men tillåtande, som utmanar till trovärdighet,
hållbarhet och till en strävan efter öppenhet. Konkret innebär detta ett arbete med att skapa
förutsättningar för ett samtal – och stödja redan existerande möten - där man formulerar den
teologiska och ideologiska utmaningen. En särskild arbetsgrupp förbereder nu detta viktiga
samtal.
Mål: Att bli en kyrka där det man säger och gör överensstämmer.

Med sikte på framtiden

Under den kommande verksamhetsperioden bedrivs parallellt med ovanstående verksamhetsområden ett framtidsinriktat arbete som också ska redovisas för kyrkokonferensen 2012.
Det är ett brett arbete där även equmenia medverkar kring de framtida regionerna där syftet
är att utarbeta en ny välförankrad lösning som också kan innebära att det skapas regionalt
placerade nationella centra runt om i landet. Arbetet ska redovisas för något slag av ställningstagande vid kyrkokonferensen 2012.
Det andra stora parallella området är det strategiska utvecklingsarbetet som inletts redan
under våren 2011. Det innebär att i en bred process utveckla hur Equmeniakyrkan medvetet
och fokuserat ska forma sitt arbete för att klara de uppgifter och utmaningar som ligger framför oss. Det arbetet ska göras i dialog med församlingarna och delar av det strategiska arbetet
kan föranleda ställningstaganden på kyrkokonferensen 2012.

Förslag till beslut

Med basis i den strategiska plattformens vision och förhållningssätt ska arbetet bedrivas den
kommande verksamhetsperioden och med styrning av den här föreslagna verksamhetsplanen.
Styrelsen för Gemensam Framtid föreslår bildarmötet
att
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godkänna den föreslagna verksamhetsplanen för 2011–2012.

Bildarmöte för X-kyrkan

Förslag till budget för X-kyrkan
2011 – 2012
Inledning och förutsättningar
Budgetförslaget omfattar perioden 2011-07-01 – 2012-06-30 och har sin utgångspunkt i den
föreslagna verksamhetsplanen för 2011-2012 med de tre områdena:
1.

Etableringsprocessen vilken ska ge den nya kyrkan en fungerande organisation och
etablera den på olika sätt och i olika sammanhang.

2. Tre prioriterade insatser, för att skapa ett första steg av förnyelse och förmedla en känsla
för vad X-kyrkan kan vara.
2. Strategiskt arbete inför framtiden och kyrkokonferensen 2012. Under
verksamhetsperioden behöver det genomföras ett bredare strategiskt arbete som kan
styra utvecklingen i X-kyrkan de kommande 3 – 5 åren.
Utöver detta omfattar budgetförslaget även kostnader för kyrkoledning, kyrkostyrelse, kanslilokaler och 2012 års kyrkokonferens.
Budgetförslaget utgår från att verksamheten finansieras från de nuvarande samfunden i
form av anslag för budgetperioden. Arbetet inom ramen för den föreslagna verksamhetsplanen kommer i huvudsak att utföras av nuvarande personal från samfundskanslierna vilket
gör att samfundens ekonomi avlastas i motsvarande grad. Anslagen fördelas mellan samfunden i enlighet med tidigare överenskommelse.
Budgetförslaget omfattar inte kostnader för den organisation som successivt kommer att
bildas eftersom detta är ett resultat av arbetet med framtida strategiska inriktningar i verksamhetsplanen. Detta får ses som en direkt överföring av resurser och finansiering som en del i
det totala verksamhetsövertagandet. I detta läge har varken flyttkostnader till de nya kanslilokalerna budgeterats eftersom dessa utgår från helt olika förutsättningar för de tre samfunden
eller anskaffning av ny kompletterande utrustning som i första hand handlar om likvidmässig
finansiering och en avskrivningskostnad i kommande års budget efter etableringen.

Budgetförslaget i siffror
Budgetförslaget bygger på uppskattningar gjorda för respektive del av verksamhetsplanen,
sammanförd som en rambudget för budgetperioden uppdelad på personalkostnader och
övriga kostnader.
Intäkter i form av anslag

8 500 tkr

Personalkostnader
därav från nuvarande kanslier
Övriga kostnader

5 300 tkr
4 400 tkr
3 200 tkr

Summa kostnader

8 500 tkr

Styrelsen för Gemensam Framtid föreslår bildarmötet
att

godkänna den föreslagna budgeten för perioden 2011-07-01 – 2012-06-30

Förslag till budget för X-kyrkan

		

33

Bilaga 1

Kommentarer till Teologisk grund för X-kyrkan
Följande kommentarer ger en bakgrund till
pågående arbetsprocess och kortfattad redovisning av överväganden föranledda av svar
på remissen Ny gemensam kyrka – Remiss
2010. Vissa frågeställningar som aktualiserats
i remissvar, belyses i kommentarerna. Ett antal
remissvar efterlyser information om ordningar
i ”de andra” samfunden och några exempel
ges nedan. Teologisk grund och stadgar utgör
Grunddokument för X-kyrkan.
Under processens gång har arbetsnamnet
GF-kyrkan använts i texter och annan kommunikation. Bildarmötet den 4 juni 2011 hanterar
kyrkans namnfråga i särskild ordning. I förslag
till Teologisk grund, stadgar och kommentarer
används arbetsnamnet X-kyrkan.

Arbetsprocess
Tre konferenser beslutar sommaren 2009 att
anta en avsiktsförklaring om att bilda ett nytt
gemensamt kyrkosamfund. Ett gemensamt
presidiemöte i september fastställer en projektplan för det fortsatta arbetet. Projektet leds av
en styrgrupp bestående av samfundsledare och
ordförande från de tre kyrkosamfunden. En
projektgrupp på tre personer tillsätts och sex
arbetsgrupper utses. En arbetsgrupp arbetar
med basen för det som nu är Teologisk grund
för X-kyrkan (tidigare Gemensam grund). En
arbetsgrupp arbetar med förslag till stadgar för
X-kyrkan. Arbetsgrupperna presenterar sina
rapporter i januari 2010. Övriga arbetsgrupper
arbetar med relation/nätverk, ägande/delaktighet och fastigheter/förvaltning.
I mars 2010 bildar de tre samfundens styrelser "Föreningen Gemensam Framtid” med en
styrelse innehållande tolv personer. Styrelsen
formar en ny projektorganisation från hösten
2010.
Rapporterna, i synnerhet de som berör
grunddokument och stadgar, behandlas av
styrgruppen och bearbetas under våren 2010 av
projektledningen, medarbetarsamlingar, regionala samlingar och i de tre samfundens styrelser. Ny gemensam kyrka – Remiss färdigställs
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till konferenserna 2010. Styrelserna beslutar
sända ut remisstexten, men tar inte ställning
till enskilda formuleringar i texterna. Remissperiod är 15 juni – 15 oktober 2010.
Drygt 500 svar inkommer från församlingar,
enskilda, distrikt, olika grupper och organ inom
kyrkosamfunden, ekumeniska och internationella partners och samarbetsorganisationer m
fl Remissvaren bearbetas av en arbetsgrupp
tillsatt av GF-föreningens styrelse på förslag
från de tre kyrkosamfunden.
Nya förslag till Teologisk grund och stadgar
utarbetas efter inkomna synpunkter. Under januari 2011 uppmanas teologgruppen Rut, equmenia, GF-ung och medarbetarförbunden att yttra
sig över det nya förslaget. Parallellt redovisas
texter på hemsidan www.gemensamframtid.se
med möjlighet för alla att lämna förslag och
kommentarer.
GF-styrelsens sammanträde i mars 2011
beslutar att överlämna ett konstituerande
dokument till samfundsstyrelserna som, tillsammans med GF-styrelsen, beslutar angående
det förslag, som sänds till församlingarna inför
konferenserna och bildarmöte i juni 2011.

Kommentarer till Teologisk grund
för X-kyrkan
I Teologisk grund, används begrepp och formuleringar från internationella, ekumeniska
dokument. Exempel på sådana dokument är
Kyrkan och hennes kallelse, svensk översättning av The Nature and Mission of the Church.
A Stage on the Way to a Common Statement,
Faith and Order Paper nr 198 och Kallade att
vara den kyrka som är en, svensk översättning
av Called to be the One Church, en inbjudan till
kyrkorna formulerad vid Kyrkornas Världsråds
generalförsamling i Porto Allegre 2006.

Inledning
En nyskriven text efter önskemål om att den
teologiska grunden inte skall börja med kyrkan
utan att först säga något om Gud och gudstron.

Bildarmöte för X-kyrkan

brukar ibland beskrivas som ”kongregationalistiska”, det vill säga att församlingen och församlingsmötet är högsta beslutande instans.
Metodistkyrkan är en episkopal kyrka, det
vill säga att de beslut som fattas gemensamt
gäller hela kyrkan och dess församlingar. Kyrkans ledare har titeln biskop. Varje församling
är till viss del fristående, men själva strukturen
Kyrkan
inom kyrkan är "konnektional", det vill säga
(2) bygger på den nicenska trosbekännelsen
alla församlingar är en del av en helhet.
och formuleringar i ovanstående dokument.
De nicenska och apostoliska trosbekännelserna återfinns i Psalmer och Sånger. Den Baptistsamfundet
korrekta benämningen på ”Nicenum” är den I Baptistsamfundet finns ett församlingsråd,
nicensk-konstantinopolitanska bekännelsen. som tillsätts av Missionsstyrelsen och som
Den antogs som trosbekännelse vid kyrkomö- svarar för tillsynen tillsammans med missionstet i Nicea 325, bearbetades vid kyrkomötet i föreståndaren. I disciplinfrågor är den yttersta
Konstantinopel 381 och fastställdes i Kalcedon åtgärden att samfundet återkallar behörigheten
att utöva det särskilda uppdraget som pastor.
451.
Trons grund är inte längre en egen rubrik De som utövar tillsyn har också uppdrag när
och texten är omarbetad efter inkomna syn- det gäller antagning till uppdragen som pastor,
diakon och församlingsmusiker. (Bearbetad
punkter i remissvaren.
En tidigare version av Teologisk grund prö- text om tillsyn från Slutrapport från dialogen
vade formuleringen ”bekänner Jesus Kristus mellan Svenska kyrkan och Svenska Baptistsamsom Gud och Frälsare” (en vanlig formulering fundet 2010)
i nutida ekumeniska texter) utifrån synpunkter angående att ordet Herre inte längre har Metodistkyrkan
den funktion det en gång hade. Reaktioner Den kyrkoordning som Metodistkyrkan (The
inkomna under januari 2011 indikerade att for- United Methodist Church) fastställt genom
muleringen Jesus är Herre har en fortsatt stark gemensamt beslut i Generalkonferens reglerar
ställning. Texten är nu ändrad till ”… männis- kyrkans verksamhet i hela världen. Det är biskkor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare opens ansvar att, tillsammans med distriktsoch Herre” (5, 11). Formuleringen återfinns föreståndarna, se till att beslut i Årskonferens
bland annat i ”portalparagrafen” för Sveriges och församlingar inte strider mot kyrkoordFrikyrkosamråd som säger att ”Sveriges Frikyr- ningen. När det gäller tillsynen av de ordinekosamråd är ett samarbetsorgan för samfund rade finns Rådet för Tjänsten som Ordinerad
och rörelser i Sverige som består av försam- (RTO) som också har att pröva kandidater som
lingar med medlemskap grundat på personlig önskar att bli diakoner eller pastorer. Eventuell
bekännelse av tro på Jesus Kristus som Frälsare anmälan mot pastor inges till distriktsförestånoch Herre”.
daren och behandlas även av Årskonferensens
undersökningskommitté. På motsvarande sätt
finns en undersökningskommitté på centralÖmsesidigt beroende, kyrkosyn
konferensnivå som har att behandla ev anmäoch tillsyn
lan mot biskopen. Alla beslut i tillsynsärenden
Våra tre kyrkosamfund har delvis olika struk- kan överklagas till Juridiska Rådet (med säte i
tur och uppbyggnad. Missionskyrkan och USA).
Baptistsamfundet är (enligt sina stadgar) en
gemenskap/sammanslutning av församlingar.
Församlingarna är självständiga. Samfunden
Texten söker hålla samman de teologiska
begreppen skapelse och frälsning samt kortfattat säga något om den heliga treenigheten.
Formuleringen ”Det finns bara en enda sann
och levande Gud” är inspirerad av en av Metodistkyrkans religionsartiklar.

Kommentarer till Teologisk grund för X-kyrkan
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Missionskyrkan
Missionskyrkans nuvarande konstitution anger
att en av uppgifterna för missionsföreståndare
och distriktsföreståndare är att svara för ”tillsyn och enhet inom Svenska Missionskyrkans
gemenskap.” Tjänsten utförs kollegialt och i
gemenskap med församlingarna.
Ansvarsnämnden behandlar ärenden av disciplinär art gällande i Svenska Missionskyrkan
ordinerade eller avskilda till särskilda tjänster
ifråga om: brott mot tystnadsplikten, lärofrågor, där medarbetares förkunnelse står i strid
med Svenska Missionskyrkans grundsatser,
handlande som leder till att förtroendet för
medarbetare hotas eller utgör missbruk av
uppdraget. (Instruktioner för Svenska Missionskyrkans ansvarnämnd)
Avsnittet om ömsesidigt beroende (och även
andra delar av Teologisk grund för X-kyrkan)
söker teckna ett kyrkosamfund med självständiga församlingar, som lever i samhörighet
med varandra och tar ansvar för gemensamma
uppgifter.
Ordet tillsyn har många kommenterat i
remisssvaren. Teologisk grund för X-kyrkan
talar om en ömsesidig tillsyn. Det kan handla
om att församlingar har möjlighet att framföra
synpunkter gentemot dem, som fått förtroendet att förvalta de gemensamma tillgångarna.
En del i detta är att församlingar, genom sina
valda ombud har ett demokratiskt inflytande
över beslut vid kyrkokonferensen. Det handlar även om att församlingar ansvarar för det
som gemensamt beslutats vid kyrkokonferensen och som X-kyrkans ledning fått förtroendet att genomföra. Tillsynen över de
ordinerade tjänsterna avser främst de uppgifter
som ansvarsnämnden har.
Ordinerade pastorer och diakoner förväntas
leva med Kristus som förebild och i enlighet
med de löften de givit vid avskiljning/ordination.

Församling och medlemskap
I X-kyrkans teologiska grund föreslås att medlemskap förutsätter bekännelse och dop. Samtidigt sägs att församlingen kan ge möjlighet

36

till medlemskap i väntan på dop (11).
”Medlemskap i en församling har giltighet
i hela X-kyrkan” (11) avser då medlem önskar
flytta sitt medlemskap från en församling till
en annan. De som kommenterat ovanstående
är delade i två grupper, dels sådana som önskar
att meningen skall strykas, dels sådana som
finner den nödvändig för X-kyrkan.
”Medlemskap i en församling har giltighet i
hela X-kyrkan” skall inte förstås som att medlem
kan delta i beslutsfattande i mer än i en församling.
”Medlemskap i en församling har giltighet
i hela X-kyrkan” finns kvar i den teologiska
grunden därför att meningen uttrycker att vi
hör samman i X-kyrkan som medlemmar och
församlingar. Den beskriver en huvudlinje där
medlemmar från en församling tas emot i en
annan vid flyttning. Det kommer att finnas
undantag från huvudlinjen. Familjer som låtit
skriva in barn som medlemmar/förberedande
medlemmar kan inte räkna med att detta medlemskap kan överföras till alla församlingar.
Medlem som söker medlemskap i församling
som tillämpar en annan ordning än vad som
gällde i den församling varifrån medlemmen
flyttar behöver hanteras pastoralt.
I Missionskyrkan och Baptistsamfundet finns församlingar med (ett okänt antal)
odöpta medlemmar. Den som vid X-kyrkans
bildande var medlem i något av de tre bildarsamfunden äger även medlemskap i församling
i X-kyrkan.
Många remissvar (Missionskyrkan och Baptistsamfundet) önskar möjlighet till medlemskap på bekännelse (utan ”väntan på dop”).
Den möjligheten finns idag i Missionskyrkans
konstitution och i de flesta av Baptistsamfundets församlingar. Vissa baptistförsamlingar
har dop som medlemsvillkor och den avgörande frågan är om den som söker medlemskap anser sig vara döpt, oavsett när och hur
det skett.
Kyrkohandbok för Missionskyrkan (sid 56)
anger att ”dop och tro eller tro och dop utgör
tillsammans historiskt och ekumeniskt vägen
in i församlingen. Om starka pastorala skäl
finns, kan man också bli medlem i väntan på
dop”.

Bildarmöte för X-kyrkan

Historisk bakgrund
– Missionskyrkan

Förberedande/döpt medlem
i Metodistkyrkan

Bakgrunden till att flera församlingar i Missionskyrkan önskar att endast bekännelsen
ska vara grund för medlemskap har samband
med samfundets bildande 1878. I den nyevangeliska väckelsen fanns sådana som önskade en
förening mellan denna väckelse och den unga
baptismen i Sverige. Så hade t ex P P Waldenström skrivit ”Där själarna tro på Kristus,
där må enheten i liv vara mer än olikheten i
vissa åsikter. Jag förstår mycket väl, huru man i
denna fråga (om dopet) kan stanna i olika åsikter, medan man å ömse sidor lika redligt söker
sanningen. Och när Herren Jesus lika väl trives
hos baptister som hos lutheraner, så vet jag icke
varföre de inbördes icke må kunna trivas tillsammans”. (Brev till okänd 7.11.1876)
En kommitté hade arbetat med församlingsordning och rörande församlingstillhörighet sades i artikel 3: ”Församlingen upptager
vidare till medlemmar sådana, som tro på
Kristus och äro döpta vare sig som barn eller
såsom äldre”. Vid det fria kyrkomötet i juni
1878 blev det tydligt att det skulle bli omöjligt
att vinna baptisterna för den dop- och församlingssyn som predikantmöteskommittén hade
föreslagit. Waldenström föreslog då formuleringen ”församlingen mottager till medlemmar
sådana som tro på Kristus”. Kompromissförsöket misslyckades men lever fortfarande kvar,
åtminstone delvis, i Missionskyrkans nuvarande konstitution.

I Metodistkyrkan tillämpas ett slags förberedande medlemskap, numera skiljer man på
döpt medlem och bekännande medlem (som
är det medlemskap som motsvarar de andra
två samfundens medlemskap). I de tre samfunden finns även församlingar som tillämpar
barnmedlemskap. En förberedande medlem i
Metodistkyrkan är oftast döpt som barn, och
noteras då i församlingens matrikel för döpta/
förberedande medlemmar. Motsvarande kan
ske av en ung människa som konfirmerats i
kyrkan eller av annan anledning signalerar
beredskap för att förbereda sig för medlemskap. Årsdagen av dopet kan uppmärksammas
genom en hälsning från församlingen. Normalt ska sådan medlem senast vid artonårsdagen tillfrågas om hon eller han vill ta steget
och bli bekännande medlem. Då kan man
också komma överens om att annars stryka
personen. Någon absolut åldersgräns finns
inte, men avsikten är att den förberedande
medlemmen senare beslutar sig för medlemskap grundat på bekännelse.
Den bärande tanken med denna form av
medlemskap är att den som Gud tar emot i
dopet rimligen också hör till församlingen.
Guds rikes omfång bör överensstämma med
församlingens.
I den praktiska tillämpningen är detta en formaliserad krets inom församlingens vänkrets.
Det ska inte betraktas som en lägre nivå av
medlemskap men som vägen in i församlingens
gemenskap.

Medlemskap och tillhörighet
Våra samfund, och församlingar, har olika traditioner vad gäller såväl synen på medlemskap
som formerna för att bli medlem. Det kan förutses att människors egen uppfattning av medlemskap förändras över tid, mer så numera än
i tidigare generationer. Man väljer ett kortare
perspektiv och ser över sina medlemskap i olika
organisationer allt efter som intresset förändras.
Den kristna kyrkan har i grunden ett perspektiv på medlemskapet som skiljer sig från
föreningslivet i övrigt. Det liknar mer tillhörigheten till en familj än ett intresse som varar så
länge som man betalar medlemsavgiften.

Kommentarer till Teologisk grund för X-kyrkan

Församlingens kraftkällor
Heliga handlingar, sakrament, är dop och nattvard (16). I de tre kyrkosamfunden används
olika språkbruk när det gäller de heliga handlingarna. Dokumentet Gemensam tro från 1995
beskriver nattvarden som ”ett sakrament, d v s
en gudomlig handling i vilken jordiska gåvor
tillsammans med Kristi instiftelseord genom
den heliga Anden förmedlar Kristi lekamen
och blod.” Remissvar anger att vissa församlingar inte beskriver nattvarden som ett sakrament.
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Metodistförsamlingar anger att om någon
annan än pastor skall förvalta sakramenten bör
vederbörande ha utbildning eller avskiljning i
närvaro av distriktsföreståndare. Det betonas
också att begreppet ”förvaltande av sakramenten” genomgående skall användas i den teologiska grunden.
Baptistförsamlingar önskar inte att ordet
sakrament används i den teologiska grunden. Istället föreslås heliga handlingar, nådemedel eller dop och nattvard. Medlem som
äger församlingens förtroende skall kunna
leda dop- och nattvardsgudstjänst. Den baptistiska traditionen är ”mottagarorienterad”
vilket innebär att nådemedlen får sin betydelse
genom mottagarens tro och bekännelse. Det
ska vara möjligt att döpas efter egen bekännelse
även om man döpts som barn.
Även missionsförsamlingar anger att ordet
sakrament signalerar en annan syn på dop
och nattvard än den traditionellt frikyrkliga.
Församlingar anger att annan än pastor bör
kunna leda dop- och nattvardsgudstjänst. Ett
stort antal missionsförsamlingar anger att man
bör kunna bli medlem i X-kyrkan utan att vara
döpt. Församlingar anger även att de önskar
kunna erbjuda ”omdop”. Spännvidden i dessa
frågor är större i Missionskyrkan än i de andra
kyrkosamfunden.
Det är en lång tradition (Baptistsamfundet
och Missionskyrkan) att annan person kan
avskiljas för uppdraget att leda nattvarden. I
Metodistkyrkan leds nattvardsgudstjänsten av
ordinerad pastor med assistans av lekmän.
I en kyrka där flera traditioner och synsätt
finns representerade ges pastorer och diakoner frihet att följa sin övertygelse när det gäller
kyrkliga handlingar, t ex vid dop.
Angående nattvard och dop se även Gemensam framtid, Samarbetsrådet mellan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och
Svenska Missionskyrkan, 2008 sid 84-96.

Barnen och församlingen
Baptistsamfundet

församling får bekräfta sin omsorg om det
nyfödda barnet under uppväxtåren på väg
mot dop efter avlagd bekännelse. Av flera skäl
döper en baptistpastor inte barn. Man menar
att barn inte behöver döpas eftersom de redan
tillhör Guds rike. Gud har ett ”försprång” i
barnets liv, men det behöver omsorg, skydd,
förbön och stöd i sitt växande. Vidare ser baptister det hela som en fråga om religionsfrihet
och att det handlar om respekten för barnets
mänskliga rättigheter. Eftersom dopet är ett,
menar man att ingen får berövas sin frihet att
själv avgöra om man vill tillhöra Kristus och
en församling.
Baptistsamfundet betonar dopet som en
handling för vuxna som kommit till tro. Dopet
ses som en akt av överlåtelse, lydnad och efterföljelse från människans sida, som ett svar på
Guds kallelse. Valet av en personlig tro måste
därför göras av människan själv i medveten
ålder.
I den svenska baptismen döper man vanligen
i en sk. dopgrav med anspelning på symboliken
i Rom 6 där dopet omtalas som en symbolisk
akt av död och uppståndelse in i det nya livet
tillsammans med Kristus.

Metodistkyrkan
Metodistkyrkan döper barn, som bärs fram
av föräldrarna, som är villiga att i och tillsammans med församlingen undervisa barnen i
den kristna tron. Barnet blir en del av Kristi
kropp och står i ett förberedande medlemskap
(döpt medlem) i Metodistkyrkan (dvs barnet
har en medlems alla rättigheter, men inte dess
skyldigheter). Dopet och tron bekräftas sedan
vid vuxen ålder vid medlemsintagningen.

Missionskyrkan
I Svenska Missionskyrkan praktiseras både dop
av barn och barnvälsignelse kombinerat med
dop efter egen bekännelse. Praxis grundar sig
i en ekumenisk övertygelse om en församlingsordning, enligt vilken alla kristna trots olika
dopsyn, kan vara medlemmar.

I Svenska Baptistsamfundet bärs barn fram
och välsignas i en gudstjänst, där familj och
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Dopbekräftelse och dopförnyelse
I de tre samfunden finns olika terminologi
avseende dopbekräftelse och dopförnyelse (26).
Flera remissvar pekar på denna oklarhet.
Gudstjänstboken (Baptistsamfundet) anger att
dopbekräftelse används när nya medlemmar välkomnas. Dopbekräftelsen innebär att en enskild
människa bekänner sin tro inför församlingen
och säger ja till sitt dop i Kristus och sin önskan
att leva i församlingens gemenskap. Dopförnyelse kan göras individuellt eller gemensamt av
hela församlingen i en gudstjänst för att påminna
sig om dopets innebörd. Dopbekräftelse är normalt en engångsföreteelse medan dopförnyelse
kan upprepas.
Metodistkyrkans gudstjänstbok(2008) innehåller en ordning för ”Förnyelse av dopets förbund” jämförbar med dopförnyelse ovan. Vid
välkomnandet av ny medlem ställs frågan om
vederbörande bekräftar sitt dop och sitt förbund med Kristus.
Kyrkohandbok för Missionskyrkan använder ordet dopbekräftelse både vid hälsning av
nya medlemmar och i samband med att man i
gudstjänsten ger tillfälle till en personlig aktualisering av det egna dopet.

Nattvard
Nattvarden och frågan om vem som hade tillträde till den heliga måltiden, var en ekumenisk vattendelare i mitten av förra århundradet.
Frågan om krav på dop efter egen bekännelse
för tillträde till nattvarden löstes genom att det
”öppna” nattvardsbordet erbjöds alla som förenades i tron på Jesus Kristus.
Vissa remissvar önskar en tydligare betoning
på åminnelsemotivet i beskrivningen av nattvarden (27). I biblisk bemärkelse (1 Kor 11:24)
är åminnelsemotivet, anamnes, ett ”återframkallande” och något mer än bara ett historiskt
ihågkommande.
Beskrivningen av nattvarden som ”trons
mysterium” (28) härstammar från den ekumeniska Lima-liturgin (1982) och återfinns i samtliga tre handböcker som idag används i de tre
kyrkosamfunden.
I baptistiska sammanhang använder man
vanligen inte uttrycket ”sakrament” för att
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benämna dop, nattvard och andra heliga handlingar – som bikt, smörjelse av sjuka och vigsel
till äktenskap. Dop och nattvard är viktiga
(”heliga” handlingar) eftersom de är instiftade
av Jesus Kristus. I den tidiga svenska baptismen såg man brödet och vinet som symboler
för Kristi kropp och blod, d v s Herrens närvaro i gemenskapen. Med tiden har även baptister kommit att bejaka Jesu Kristi särskilda
närvaro i själva måltiden. I baptistisk tradition
är det i första hand måltidsgemenskapen som
är helig, inte nattvardselementen. Bröd och vin
delas i gemenskapen som också bär ansvaret
för gåvorna.

Uppdraget
Uppdraget att göra människor till Jesus Kristi
lärjungar (förmedla Guds befrielse) och
därmed förvandla världen (30) kommenteras i
flera remissvar. Orden knyter an till Matt 28:19
och är en övergripande devis för The United
Methodist Church: Making Disciples of Jesus
Christ for the Transformation of the World.
Remissvar önskar tydligare betoning på det
diakonala ansvaret, evangelisation, samhällsansvar, att vara hela livets kyrka, utgångspunkt
i församlingens liv, pionjärarbete.
Teologisk grund anger (31) att ”genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap blir kyrkans
uppdrag synligt i världen”. Församlingens liv
och verksamhet har sedan fornkyrkans dagar
beskrivits med dessa tre bibliska begrepp:
vittnesbörd (martyria), tjänst (diakonia) och
gemenskap (koinonia).
Att församlingen vill möta människors behov
i alla åldrar och livssituationer (31) betyder att
församlingarna kan erbjuda förkunnelse, själavård och bikt (23) samt barnvälsignelse, dop,
konfirmation, vigsel och begravning.
X-kyrkan rekommenderas att utforma
policy/principer för kyrkans syn på och arbete
med sociala frågor, som rör mångfald, integration, fördjupad gemenskap mellan människor,
barns och ungas rättigheter, en kyrka tillgänglig
för alla, miljöfrågor, fred och mänskliga rättigheter. Uppdrag att ta fram sådan policy/principer ges till lämpligt organ i den nya kyrkan när
den bildats.
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X-kyrkan vill verka för att nya församlingar
bildas i Sverige (och internationellt). Nya församlingsbildningar kommer att kunna anslutas
till X-kyrkan, utan att de fungerar på samma
sätt som redan existerande församlingar. Ordningar för detta formuleras inte i Grunddokument för X-kyrkan utan hanteras i särskild
ordning inför och efter X-kyrkans bildande.
X-kyrkans stadgar anger dock att ”kristen
gemenskap som ännu inte bildat församling
med egna stadgar kan, efter rekommendation
från biträdande kyrkoledare och beslut av kyrkostyrelsen, bli del av X-kyrkan” (Stadgar för
X-kyrkan §2.3)

Tjänst
Avsnittet bygger till stor del på skrivningar i
Svenska Missionskyrkans konstitution som i
sin tur är tydligt influerad av det ekumeniska
dokumentet Dop, nattvard, ämbete (Faith and
Order 1982)
Om tystnadsplikt (36, 37) sägs att ”diakon
ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i
själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden” och att ”pastor har tystnadsplikt och ger tystnadslöfte om sådant som
anförtros i bikt eller enskild själavård”.
Flera remissvar kommenterar skillnaden i
formuleringar avseende tystnadsplikten.
Formuleringarna avser att göra en distinktion
mellan pastors tystnadsplikt (särskild/absolut),
som har täckning i det juridiska begreppet tystnadsrätt, och diakonens tystnadsplikt (allmän),
som motsvarar sekretesslagens bestämmelser
om allmän tystnadsplikt inom t ex skola, socialtjänst, vård och omsorg.
Den särskilda/absoluta tystnadsplikten är
ovillkorlig då det gäller specifikt angivna förhållanden: det som yppats under bikt eller i
enskild själavård.
Gränsdragningen mellan enskild själavård
och allmänna förtroenden är viktig. Det skall
vara tydligt och klart från båda parter, att samtalet betraktas som enskild själavård. I övrigt,
dvs allt annat än det som är bikt eller enskild
själavård, gäller den allmänna tystnadsplikten.
Den särskilda/absoluta tystnadsplikten
omfattar pastorer. Den allmänna tystnads-
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plikten motsvaras av sekretesslagens bestämmelser. Dess regler innebär att man inte får
föra vidare förtroenden eller uppgifter om
enskildas förhållanden, inte ens om enbart
ringa skada kan tänkas uppstå för den/dem
som berörs. I begreppet själavårdande samtal
finns en utökad tolkning av tystnadsplikten för
diakoner jämfört med sekretesslagen. Termen
har inte juridiskt skydd och kan därför inte
avse den absoluta tystnadspliktens avgränsade område, men förstärker ändå diakonens
ställning, då det i arbetet helt naturligt ingår
själavård. Samtidigt föreligger anmälningsskyldighet om man får kännedom om vissa brott, t
ex övergrepp mot barn.
I församlingslivet bör denna distinktion vara
tydlig. Som kyrka kan vi hävda, att varje kristen
kan ta emot bikt eller enskild själavård samt förmedla förlåtelsens ord/ge avlösning. Vi behöver
samtidigt slå vakt om det juridiskt exklusiva
privilegiet, men framför allt vara tydliga inför
omvärlden – man skall aldrig behöva tveka om
pastors absoluta tystnadsplikt. Distinktionen
upprätthålls gemensamt och lika av kyrkorna
gentemot samhället och offentligheten.
Avskilda missionärer och de som avskiljts för
särskilda uppdrag, men inte är ordinerade pastorer eller diakoner, omfattas av den allmänna
tystnadsplikten.

Allas tjänst och särskild tjänst
Baptistsamfundet
Uppdelningen lekman och pastor är i princip
främmande för en baptistisk syn på församlingen och dess ledarskap. Den överordnade
beslutsinstitutionen är församlingsmötet där
alla har lika mycket att säga till om. En baptistförsamling är inte beroende av att det finns
en anställd och ordinerad pastor. Däremot
bejakar baptistförsamlingar, inom denna övergripande ram olika typer av ledarskap. Inom
baptismen är ledarskapet till för att stödja, uppmuntra och bygga upp andra i deras tjänst för
Kristus. Ledarskapet vägleder, söker sanningen
och den gemensamma viljan. Man påverkar
med sina visioner och söker bekräftelse hos
församlingen. Att en ledare ensam sitter inne
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med sanningen strider mot den baptistiska
ledarskapssynen. Man tror att några har kallats
till att utöva ett andligt ledarskap med särskilt
ansvar för undervisning och själavård. Bland
baptister har dessa uppgifter i allmänhet tilldelats pastorer, äldste och diakoner (medhjälpare och församlingstjänare). Alla baptister
erkänner församlingens rätt att själv utse diakoner och äldste som ska tjäna tillsammans
med pastorn. Äldste har i allmänhet ett större
pastoralt ansvar och omsorg om församlingens
andliga utveckling. Men också detta ledarskap
är underställt församlingsmötet. Över tid har
tjänsten som diakon ändrat innebörd från att
ha varit en ”lekmannauppgift” till att bli ett
uppdrag av tjänstekaraktär inom den svenska
baptismen.

Missionskyrkan
Texten om allas tjänst och särskild tjänst bygger
på nuvarande formuleringar i Missionskyrkans
konstitution. I Missionskyrkan kan den som får
församlingens förtroende och uppdrag tjäna
med predikan och förvaltning av sakramenten.
Det hör till god biblisk ordning att lekmän, som
får uppdraget att tjäna församlingen genom
predikan och sakramentsförvaltning, t ex vice
församlingsföreståndare och nattvardstjänare,
avskiljs för sitt uppdrag genom handpåläggning
och bön. I de flesta församlingar leds dop- och
nattvardsgudstjänst i regel av ordinerad pastor.
(I gemensam nattvard med t ex Svenska kyrkan
behöver detta alltid vara fallet av ekumeniska
skäl.)

Metodistkyrkan
I Metodistkyrkan är en äldste en ordinerad
pastor. De äldste inom Metodistkyrkan är
därmed gemenskapen av pastorer som har sitt
medlemskap i Årskonferensen och inte i den
lokala församlingen. Tidigare var diakon en
person som var på väg mot äldsteordination,
vilket numera dock har ändrats så att diakoner
har sin egen ställning i kyrkan jämställda med
äldste men med andra uppgifter. I den internationella Metodistkyrkan räknas både äldste
och diakoner som ”clergy” och har sålunda sitt
medlemskap i Årskonferensen.

Kommentarer till Teologisk grund för X-kyrkan
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Bilaga 2

Kommentarer till Stadgar för X-kyrkan
Grunddokumentet för X-kyrkan består av två
delar; ”Teologisk grund” och ”Stadgar”. Dessa
båda delar kompletterar varandra och i vissa
avseende återkommer formuleringar i båda
delarna. Så finns t.ex. definitionen av vad
X-kyrkan är med samma formulering i både
teologisk grund och i stadgarna.
§ 1.2 När det gäller beslutet att bilda den nya
kyrkan ser det lite olika ut i de respektive
samfunden. I Missionskyrkan kan kyrkokonferensen endast ge rekommendation till
församlingarna att bilda den nya kyrkan. I
Baptistsamfundet tänker man sig att beslutet
blir att samfundet går in i den nya kyrkan och
att församling som inte önskar tillhöra den nya
kyrkan kan avstå och efter vederbörlig handläggning skiljas från Svenska Baptistsamfundet. I Metodistkyrkan är det Årskonferensen
(där alla församlingar finns representerade)
som tar beslut om att Metodistkyrkan skall
vara med och bilda den nya kyrkan och de församlingar som ev. inte vill vara med får ta egna
beslut om detta i efterhand. I den nya kyrkans
stadgar måste detta anges, och även de gamla
samfundens tidigare namn måste av juridiska
skäl finnas med i texten.
§ 2.1 De församlingar som tillhör något av de
tre bildarsamfunden då X-kyrkan bildas behöver inte göra någon formell ansökan om att
ansluta sig till X-kyrkan. Däremot behöver de
justera sina stadgar så att det anges att församlingen tillhör X-kyrkan och att man anslutit sig
till X-kyrkans grunddokument.
§ 2.2 Många har frågat efter hur X-kyrkan
kommer att handskas med församlingar som
har relationer till andra samfund än dem som
nu bildar X-kyrkan. Dessa kommer att ha en
naturlig plats även i den nya kyrkan på motsvarande sätt som de haft i tidigare relationer till
något/några av grundarsamfunden.
§ 2.3 Detta öppnar för möjligheten att pionjärverksamhet skall kunna ha en relation till
X-kyrkan och få dess stöd under tiden som
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man söker sina former även innan man formellt bildat en församling. Man kan tänka sig
att kyrkokonferensen beslutar ge sådan ”kristen gemenskap” yttranderätt i konferensen,
men att den saknar rösträtt.
§ 3 När det gäller de olika externa relationer
som X-kyrkan skall ha har det framkommit
synpunkter att eftersom X-kyrkan har en ekumenisk bas bör de ekumeniska relationerna
nämnas först. Den ordning som finns i stadgarna är dock inte tänkt att återspegla någon
form av rangordning av hur viktiga olika relationer är.
De internationella relationer som nämns i
stadgarna är främst de tidigare samfundsrelaterade globala relationerna samt ett par europeiska relationer som upplevts viktiga. Det finns
även andra europeiska och globala organisationer man kan tänka sig att X-kyrkan vill tillhöra, t.ex: Conference of European Churches
(CEC) och Community of Protestant Churches in Europe (CPCE). Detta är något som får
beslutas då kyrkan har bildats och som är tänkt
att ingå i den delagationsrätt som kyrkokonferensen ger till kyrkostyrelsen (§ 10 l).
De olika organisationer som nämns i denna
paragraf måste naturligtvis själva ta sina beslut
om att X-kyrkan beviljas tillhörighet. Skrivningen i paragrafen förutsätter att så sker, men
det kan bli annorlunda om någon av organisationerna väljer att inte låta X-kyrkan bli med.
Relationen som ”Affiliated United Church” i
förhållande till The United Methodist Church
är av annat slag än övriga internationella relationer och måste därför ha en egen punkt i
stadgarna. Relationen i sig binder inte X-kyrkan till UMC på något annat sätt än att båda
kyrkorna erkänner varandra och kan ha glädje
av resurser som finns i respektive kyrka. Vilka
konsekvenser relationen kan ha på europeisk
nivå får bli en överenskommelse mellan X-kyrkan och den nordeuropeiska Centralkonferensen inom UMC. Från UMC:s Centralkonferens
finns önskemål om ”a mutual covenant”. Även
här förutsätter relationen ett beslut i UMC:s
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högsta beslutande organ, Generalkonferensen. församlingar någon representation, återspeglar
Det som sägs i UMC:s kyrkoordning om vad församlingarnas storlek och samtidigt inte gör
att konferensen blir alltför stor. Det är ett fåtal
en ”Affiliated United Church” är, är följande:
församlingar som ”drabbas av” begränsningen
a) En självstyrande kyrka som har formats
av antalet ombud. För att tillmötesgå detta har
genom en förening av två eller flera
maxantalet ombud höjts till tio.
samfund varav åtminstone ett skall ha varit
Även yttranderätten har engagerat och där
relaterat till UMC eller något av de samfund
föreslås nu att endast de som är valda ombud
som bildade UMC.
eller som i övrigt nämns i stadgarna har rätt att
b) Varje ”Affiliated Church” har rätt att sända
yttra sig.
två delegater, en pastor och en lekman,
Från flera MK-församlingar har framförts
till UMC:s Generalkonferens. De skall ha
att det bör anges att församlingens pastor skall
samma rättigheter som övriga delegater,
vara ett av ombuden till kyrkokonferensen.
inklusive rätt till medlemskap i kommittéer,
Detta kan möjligen vara en allmän rekommenförutom rätt att rösta. Om en sådan kyrka
dation, men behöver fördenskull inte finnas
har mer än 70 000 medlemmar äger den
med i stadgarna. Den lokala församlingen kan
rätt att sända ytterligare en delegat. Minst
naturligtvis välja att reglera detta i sina egna
en av de tre skall vara kvinna. Biskopen
stadgar.
eller ledaren för den förenade kyrkan
kan inbjudas av UMC:s Biskopsråd till
§ 6.4 Det har efterfrågats vilken ordförande som
Generalkonferensen.
avses och som har utslagsröst vid lika röstetal.
(Northern Europe & Eurasia Book of
Man skulle kunna ange att det är kyrkonferenDiscipline 2009 § 570.3)
sens ordförande, men detta skulle innebära att
§ 4 Många inom Missionskyrkan har efterfrå- om en av de vice ordförandena just då håller i
gat ”Beredningsutskott” bland de organ som klubban kan det bli problem. Tanken är att den
skall finnas inom kyrkokonferensen. Ett sär- som vid ett givet tillfälle är ordförande är den
skilt utskott, med koppling till revisorerna och som har utslagsrösten. Detta gäller även om
med verksamhetsgranskande uppgifter, skall vederbörande inte skulle vara ombud i konenligt detta förslag väljas av kyrkokonferen- ferensen. Ordförande röstar då inte vid något
sen (§ 18.5). Utöver detta kan hela konferensen annat tillfälle än just vid lika röstetal, vilket för
delas in i utskott som har att granska olika delar övrigt är ytterst ovanligt.
av verksamheten. Detta innebär att kyrkokonferensen varje år har att besluta hur man organiserar sitt arbete. Mer om detta under senare
paragrafer.

§ 6.1&2 Representationen till kyrkokonferensen
har engagerat många. Det handlar om att hitta
en balans mellan en representation som ger alla

§ 7.1b Den enskildes rätt att skicka motioner till
kyrkokonferensen är nog den enskilda paragraf
som kommenterats av flest remissvar. Det har
varit både negativa och positiva reaktioner på
detta. De som varit negativa anför att det är
församlingarnas årsmöte och att det skulle bli
ohanterligt med många motioner. Detta motsägs av dem som tycker att det handlar om en
bred demokrati och det faktum att detta hanterats inom UMC utan några större svårigheter.
Metodistkyrkan har, såväl nationellt som
internationellt, den bestämmelsen att varje
enskild medlem kan skicka motioner till Årskonferenser, Centralkonferenser och Generalkonferens. När det gäller Generalkonferensen
innebär det att c:a 11 miljoner metodister har
möjlighet att skicka motion till konferensen
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§ 5 Det finns olika uppfattningar om hur bindande ett beslut i kyrkokonferensen skall vara
för X-kyrkans församlingar. Flera MK-församlingar har framfört att det måste vara möjligt
för kyrkokonferensen att ta beslut som inte
bara är att betrakta som rekommendationer för
församlingarna, utan är tydliga riktlinjer som
förhindrar att det blir ”vildvuxet” ute i församlingarna.
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som möts vart fjärde år. För att hantera detta
delas konferensens 1000 delegater in i ”Legislative Committées” med olika ansvarsområden bland alla motioner (c:a 1500) och frågor
som kommit in. Om en sådan kommitté är
överens är dess beslut det som gäller för hela
konferensen och det är bara frågor där kommittén inte når föreskriven enighet som sedan
kommer upp till behandling i plenum. Motsvarande arbetssätt används, fast i mindre
skala, även i Centralkonferenser och Årskonferenser. En motsvarande hantering skulle
kunna vara möjlig även i X-kyrkan och kan då
bli föremål för beslut vid konferensens öppnande (§ 8.3).
§ 8.3 Med ”Konferensens arbetssätt” avses att
konferensen kan besluta om en ev. indelning i
beredningsgrupper som har att behandla olika
ärenden som kommit till konferensen. Det kan
även innefatta beslut om utökad yttranderätt,
tidsbegränsning av inlägg, om att viss del av
lokalen skall vara reserverad för röstberättigade och andra liknande beslut.
§ 8.11 & 12 Det finns olika uppfattningar huruvida ordförande skall väljas separat eller väljas
bland dem som redan valts att ingå i kyrkostyrelsen. Det är under alla omständigheter
lämpligt att uppdraget som ordförande endast
gäller för ett år i taget. Utifrån detta förslås att
ordförande väljs först och därefter resten av
styrelsens övriga ledamöter som väljs för treårsperioder. Ledamöterna i X-kyrkans första
styrelse kommer att ha olika mandatperioder.
Stadgarna ger möjlighet till att antalet ledamöter i styrelsen kan variera mellan 10 och 14,
förutom ordförande. Tidigare stadgeförslag
beskrev en styrelse med tolv ledamöter där en
tredjedel skulle väljas varje år. En styrelse med
flexibel storlek kräver en annan formulering
avseende hur många som skall väljas varje år.
Om en kyrkokonferens beslutar att reducera
styrelsens storlek från t ex 14 till 10 kan konsekvensen bli att endast ett fåtal personer kan
väljas. Föreliggande förslag till stadgar anger
att "varje år väljs det antal som krävs utifrån
det antal ledamöter som konferensen beslutar"
(se § 9.1).
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§ 9.2 Kyrkostyrelsen och kyrkoledaren kan
sägas utgöra två delar av kyrkans ledarskap.
Det är kyrkostyrelsen som har det formella förtroendet att leda det operativa arbetet mellan
konferenserna och kyrkoledaren är kyrkans
andliga ledare. I stadgarna förutsätts ett samspel mellan kyrkostyrelse och kyrkoledare.
Kyrkoledaren har i och med detta möjlighet att
påverka beslut i kyrkostyrelsen och kan även få
sin särskilda mening antecknad till kyrkostyrelsens protokoll (§ 11.3).
§ 13 Det finns många olika uppfattingar om hur
lång mandatperiod som skall gälla för kyrkoledare. Det som nu föreslås är en återgång till det
som arbetsgruppen föreslog. Det ger samma
totala möjliga period på 12 år, men en kortare
första period gör det möjligt att göra nytt val
tidigare om man upplever att det inte fungerar.
Det finns några som framfört synpunkten att
det inte behöver stå att kyrkoledaren skall vara
pastor. De flesta är dock överens om att det
skall vara en pastor även om man inte tycker
att det behöver nämnas.
Vid val av kyrkoledare finns många som
gärna ser att det finns fler kandidater och att
det öppet redovisas vilka som varit föreslagna.
I föreliggande stadgar finns möjlighet till detta,
men det är upp till kyrkostyrelsen att avgöra
om man vill nominera mer än en person.
§ 14 De biträdande kyrkoledarna är tänkta
att kunna ha olika ansvarsområden. Det kan
innebära ett särskilt ansvar för en region inom
kyrkan, men kan även handla om andra centrala funktioner i X-kyrkan. Även i detta fall är
det förmodligen mest naturligt att de flesta av
de biträdande kyrkoledarna är pastorer, men
det kan finnas ansvarsområden som bättre
lämpar sig för en diakon att ansvara för.
§ 15 Den regionala närvaron kommer att hanteras i särskild ordning och denna paragraf får
ses som ett uttryck för att en regional närvaro
skall förekomma, men har inte något slutgiltigt
svar på hur denna skall se ut.
§ 17.2 Som en konsekvens av ordningsföljden
vid val av ordförande och kyrkostyrelse får val-
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beredningen först föreslå ordförande. Det har
framkommit synpunkter på om det är bra eller
inte att ha fler förslag än antalet platser som
skall fyllas. Med nuvarande förslag på formulering ges möjlighet, men det är inte tvingande
för valberedningen att ta fram fler personer.
Med uttrycket ”kyrkans mångfald” avses att
man vid val ska ta hänsyn till könsfördelning,
geografisk spridning, åldersfördelning och
andra liknande faktorer.

§ 18.5 Som ett svar på önskemål om ”beredningsutskott” föreslås här att ett verksamhetsgranskande utskott knyts till revisorerna. Det
är därigenom revisorerna som har det övergripande ansvaret, men utskottet avlastar dem i
granskning av verksamheten.
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§ 21 Redan idag finns en särskild relation
mellan Svenska Missionskyrkan och Svenska
Frälsningsarmén. Denna relation förutsätts
kunna leva vidare inom X-kyrkan och måste
§ 17.3 De som är medlemmar i någon av grun- därför på något sätt regleras i stadgarna. Texten
darsamfundens församlingar räknas som med- i denna paragraf följer det som tidigare angavs i
lemmar i X-kyrkan och är därmed valbara, även Svenska Missionskyrkans stadgar.
om alla formella beslut i församlingar inte
hunnit tas. Detta gäller även pastorer inom
Metodistkyrkan som inte tillhör någon försam- För innehållet i kommentarer till Teologisk
ling, utan har sitt medlemskap i Årskonferen- grund för X-kyrkan och Stadgar för X-kyrkan
sen fram till dess att alla formella beslut om att svarar den remissgrupp som bestått av Olle
Metodistkyrkan i Sverige inte längre är en del Alkholm, Håkan Englund, Lasse Svensson och
Ann Westblom.
av UMC är tagna.
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Bilaga 3

Strategisk plattform
för X-kyrkan (version 2011-03-14)

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 in 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. Därför måste vi också vara ärliga om vår egen historia. Vi har inte
lyckats gestalta det evangelium som förvandlar världen, eller själva bli förändrade. Nu behöver vi
ta nya steg.
Vision: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.”
Det finns bara en kyrka, Jesu Kristi världsvida kyrka, av den är vi en del.
•

vi önskar att enheten djupnar och utvecklas och är öppna för enhet med andra kyrkor, i och
utanför Sverige.

•

vi strävar efter att den nya gemensamma kyrkan ska finnas i hela Sverige – geografiskt,
kulturellt och uttrycksmässigt.

•

det som livet rymmer ska också få finnas i kyrkan; glädje, sorg, framgång, misslyckande,
tro, tvivel, liv och död.

•

Gud inbjuder varje människa till en relation med Jesus Kristus, församlingen är en plats där
det livsnära mötet kan ske i gudstjänst, bön, bibelmöte, i gemenskapen i arbete eller över en
fika, och genom dop och nattvard.

•

mötet med Jesus Kristus lämnar ingen oförändrad, det får konsekvenser i hela livet för den
enskilde, för församlingen, samhället och genom det för hela vår värld.

Förhållningssätt
Vår längtan om hur den nya gemensamma kyrkan ska förhålla sig till Gud, världen och sig själv.
En kyrka som lever ut sina förhållningssätt är trovärdig. Detta utmanar oss som trossamfund och
alla våra församlingar.

Vi vill att kyrkan ska ...
… präglas av Guds mission. Jesus Kristus har gett oss uppdraget att föra människor till tro och
kyrkan finns för att vi ska kunna utföra det.
Det innebär att kyrkan alltid måste vända sig utåt, se Guds handlade i vår värld och utmanas
av den tjänaranda vi lär av Jesus själv.
… genomsyras av bön. Det är i relationen mellan Gud och människa som kyrkan finns och uttryckssättet för denna relation är bönen, samtal med Gud.
Detta innebär att som Gud vänder sitt ansikte till oss…
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… präglas av Guds ord – som väcker tro och förkunnar Guds nåd – och där varje ”läsare som
sin egen teolog” i gemenskapen tyder, tolkar och lever Guds vilja och talar till världen.
…blickar vi in i Guds vilja.
… se diakoni tillsammans med vittnesbörd och gemenskap som kyrkans främsta märke.
En trovärdig kyrka lever som den lär. Jesu uppmaning till kyrkan leder till samhällsengagemang, vi
ska vara en röst i samhället som gör skillnad.
Detta innebär att kyrkan är ett redskap som ägs av Gud och syftet att gestalta Guds rike i vår
värld.
… präglas av mångfald. Vi är alla olika som människor och det avspeglas i kyrkan. Alla ska få
plats. Kärnan är densamma och där är vi alla ett, trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig.
Detta innebär att vi håller ihop vår mångfald och öppnar för fler människor i vår gemenskap.
…vara relationell, en plats där hela livet ryms, en plats för brustenhet, för glädje och lust.
En gemenskap där man kan dela livets alla skeden och där äkta relationer byggs. Oavsett i vilken
livssituation man befinner sig skall man kunna komma till kyrkan som man är, och bli bemött
efter sina behov.
Detta innebär att vi alltid måste vara redo att öppna nya dörrar in i vår gemenskap.
… leva i ömsesidighet. Ensam är inte stark. Kyrkan består av en rik mångfald där församlingarna
tillsammans utgör en helhet.
Detta innebär att vi behöver varandra.
… förmedla Guds förlåtelse som befriar människor.
Detta innebär att vi måste våga ta ställning, möta konflikter och spänningar och visa på Guds
rikes ”annorlundahet”.
… erbjuda grogrund för livets växt där varje människa utvecklas i lärjungaskap, ansvarstagande och kärlek.
Det innebär att ”det livslånga lärandet” gör oss mer rustade för våra liv, lärjungaskap, det
goda samtalet och förvaltarskap.
… vara hållbar. En ekologiskt hållbar kyrka i miljömedvetenhet, en socialt hållbar kyrka i gemenskap samt en ekonomiskt hållbar kyrka i förvaltarskap.
Detta innebär att vi uthålligt samspelar med Gud i skapelsen.
… våga prioritera. Det bra ska inte få stå i vägen för det bästa. Visionen visar oss vad som är det
viktigaste just här och just nu.
Detta innebär att vi i de strategiska inriktningarna vågar prioritera det mest angelägna.
… stå för förnyelse och söka nya, för vår tid bättre lämpade, sätt att vara kyrka på.
Detta innebär att vi följer Jesus i varje ny tid.
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Ledord
Med utgångspunkt i den strategiska plattformen har GF-styrelsen formulerat tre strategiska
inriktningar som vägval för X-kyrkan, styrande för prioritering av resurser och val av strategiska
områden. Jesu Följ mig! gäller enskilda, församlingar och X-kyrkan som ett särskilt fokus på en
kyrka som lever Jesus vilja genom att tjäna andra, förmedlar Guds förlåtelse och nåd, och själva
predikar – Följ mig!
Utifrån visionen, och de förhållningssätt som presenterats, ser vi att X-kyrkan har tre tydliga
gemensamma områden som nu måste prioriteras:

Framåt – Inåt – Utåt
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