Remissfrågor
Equmeniakyrkans
internationella mission
Svar senast den 31 januari 2021
Mer information och länk till remissen:
https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/digitala-regionsamlingar/

Frågor om församlingens internationella engagemang
1. Beskriv engagemanget för Equmeniakyrkans gemensamma internationella mission i
er församling och hur det tar sig uttryck i er verksamhet?
2. Vad drömmer ni om, när det gäller framtiden för vår gemensamma internationella
mission?
3 Vem/vilka tar störst ansvar för att informera och inspirera till engagemang för
internationell mission i er församling (välj ett svar eller skriv vem/vilka under "Annat")?
 Styrelsen
 Anställd (Pastor/Diakon etc)
 Internationell kommitté
 Annan

Frågor om församlingens internationella engagemang
4. Varifrån hämtar ni inspiration och kunskap om Equmeniakyrkans internationella
mission (flera alternativ möjliga)?
❑ Equmeniakyrkans hemsida
❑ Equmeniakyrkans facebookgrupper
❑ Regionens information och samlingar
❑ Anställd (Pastor/Diakon etc)
❑ Tidningen Sändaren
❑ Övrigt:
5. Hur kan informationen om Equmeniakyrkans internationella arbete utvecklas och bli
bättre utifrån församlingarnas behov?
6. Är er församling engagerad i arbete som bedrivs av andra kyrkor/organisationer med
internationellt arbete, inklusive Diakonia?
 Ja (och i så fall vilka) …………………….
 Nej

Frågor om ekonomi och gemensamt ansvarstagande
7. Hur hanterar ni i er församling ansvaret för att bidra ekonomiskt till vår gemensamma
internationella mission (flera val är möjliga)?
 Insamlingar under insamlingsperioden
 Insamlingar vid andra tidpunkter
 Budgetpost som beslutas vid årsmötet
 Uppmuntra till individuellt givande
 Övrigt:
8. Bidrar er församling till något/några specifika projekt inom Equmeniakyrkan?
❑ Ja (i så fall vilka)…………………
❑ Nej
9. I den genomlysning som ligger till grund för höstens samtal nämns förslaget att inte
tala om fyra olika och specifika insamlingar/perioder utan om att ge till hela kyrkans
arbete, som ju är mission, vid alla fyra tillfällen. Vad tänker ni om det förslaget?

Frågor om ekonomi och gemensamt ansvarstagande
10.Om en specifik insamlingsperiod för internationell mission behålls. När bör den ligga?
❑ Som nu, från advent till trettonhelgen
❑ Under fasteprioden
❑ Annat:
11.Hur ser ni på relationen mellan konkreta projekt/insamlingsmål och att ta
ekonomiskt ansvar för den internationella missionen som helhet, inklusive kostnader
i Sverige?
12.Hur viktigt är det för er församling att få regelbunden rapport om hur församlingens
bidrag till gemensam internationell mission ser ut?
Oviktigt







 Mycket viktigt

Frågor om ömsesidigt utbyte
13. Har er församling någon kontakt med systerkyrka/samarbetspartner i andra delar av världen?
❑ Ja (ange vilket och vilket stöd som erhålls Equmeniakyrkan nationellt)
❑ Nej
14. Önskar er församling ha en ”egen” missionär för kontakter, förbön, omsorg och ekonomiskt
underhåll mm?
❑ Ja
❑ Nej
❑ Kanske
15. Skulle er församling kunna tänka sig att ta emot en medarbetare från någon av Equmeniakyrkans
internationella samarbetspartner?
❑ Ja
❑ Ja, men inte om det medför kostnader
❑ Kanske
❑ Nej
❑ Övrigt

Frågor om strategiska utgångspunkter
Förslag till Strategiska utgångspunkter
•

Equmeniakyrkans internationella mission är församlingarnas gemensamma internationella mission

•

Equmeniakyrkan vill ha balans mellan vittnesbörd (evangelisation/teologiutbildning) och diakoni
(socialt arbete)

•

Equmeniakyrkan har en helhetssyn på internationell och nationell mission som båda är en del av
samma Guds mission till världen.

•

Equmeniakyrkan strävar efter ömsesidighet i sina internationella relationer

•

Equmeniakyrkan tror på långsiktiga relationer - som inte skapar beroende men utmanar varandra

•

Equmeniakyrkan vill vara flexibla genom att arbeta med tydliga och avgränsade projekt.

•

Equmeniakyrkan arbetar utifrån en ekumenisk hållning dvs att vi kan samarbeta med kyrkor från
olika traditioner och via ekumeniska plattformar.

16. Leder de strategiska utgångspunkterna vår internationella mission i rätt riktning?
Instämmer inte alls     Instämmer helt
17. Är det något ni saknar i de strategiska utgångspunkterna

Frågor om genomlysningens rekommendationer
a) Fortsätta sända ut och ta emot missionärer på samma nivå som 2019 (ca 15 personer).
Instämmer inte alls     Instämmer helt

b) Utveckla arbetet med volontärer.
Instämmer inte alls   

 Instämmer helt

c) Integrera och utvidga internationellt perspektiv i den nya formen för pastors- och
diakonutbildning
Instämmer inte alls     Instämmer helt
d) Förstärka stödet till engagemang och insamlingsarbete i församlingar genom missionsinspiratörer
Instämmer inte alls     Instämmer helt
e) Tydligt knyta församlingar till en missionär, för vilken dessa tar ett ökat ansvar i förbön, omsorg
och ekonomi
Instämmer inte alls     Instämmer helt
f) Arbeta för ytterligare utbildningsformer för blivande missionärer och internationellt intresserade
Instämmer inte alls     Instämmer helt
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