VILKA VILL GUD
ATT VI SKA VARA?

Representantskapsmöte
20 juni | 14:00-17:00 | Ladan, Torp

Handlingar

Välkommen

Varmt välkommen till
EFKs representantskapsmöte 2019!
I år möts vi till representantskapsmöte på konferensplats Torp - mitt i
Torpkonferensveckan - torsdagen den 20 juni kl 14.00-17.00.
I årets möte kommer vi fortsätta det viktiga samtalet om EFKs identitet som
påbörjades i förra årets Kongress. I år samtalar vi om de två identitetsbegreppen evangelikal och karismatisk som är de två begrepp som tillsammans
med baptistisk och missionsinriktad utgör EFKs teologiska profil. Arbetet med
den teologiska profilen är ett sätt att bearbeta frågan: Vilka vill Gud att vi ska
vara? Vi tror på en Gud som är oföränderlig i sin karaktär och kärlek. Men vi
lever i en värld som ständigt förändras. Därför får vi som Guds folk söka vilka
vi ska vara på den plats och i den tid vi lever nu. I det identitetssökandet är de
fyra begreppen en vägledning för oss som rörelse.
I representantskapsmötet får vi också ta del av information om vad som hänt
under det gångna året.
I år är representantskapsmötet en del i vår fantastiska mötesplats Torpkonferensen. Här finns möjlighet att lyssna till god undervisning, be och lovsjunga
tillsammans men också att mötas och dela tankar och erfarenheter med varandra. Mycket förenar oss och i mötet med varandra får vi växa och fördjupas i
uppdraget att förmedla hela evangeliet till hela människan över hela världen.
Varmt välkommen till representantskapsmöte på Konferensplats Torp.
Ta också vara på möjligheten att vara med under hela eller delar av
Torpkonferensen, exempelvis seminarierna om identitetsbegreppen;
Anhängare till Trump eller trogna Guds ord – vad betyder det att vara
evangelikal? (18 juni) och Naturligt, övernaturligt, supernaturligt –
om karismatik i församlingslivet (19 juni).

Väl mött,
Gudrun Boström
Ordförande i EFKs styrelse
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Program

Program
Torsdag 20 juni
Tidsangivelserna är ungefärliga.
13.30 Registrering
14.00 Inledning
14.15 Förhandlingarna inleds
		
Val av mötesfunktionärer
		
Godkännande av dagordning
		Hälsningar
		Årsredogörelse
			Verksamhet
			Ekonomi
		
Tack till medarbetare
		Parentation
		
Val till Pensionsstiftelsen och revisorer
15.15 Jag har beslutat att följa Jesus:
Bearbetning av identitetsbegreppen evangelikal och karismatisk.
Fika inbakat i den tiden. Betalas med swish 9004037 - Repmötet.
17.00 Avslut – info om nästa års kongress – tid och plats.
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Förslag till dagordning

Förslag till dagordning
Förslag till dagordning för förhandlingar vid
Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande
Val av mötesfunktionärer
Godkännande av dagordning
Hälsningar
Föredragning av verksamhetsberättelse och anmälan av årsbok
Ekonomisk rapport och revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
7.1. Evangeliska Frikyrkan
7.2. Örebromissionen
7.3. Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet
7.4. Stiftelsen Helgelseförbundet
7.5. Juridiska personen Fribaptistsamfundet
7.6. EFK UNG
Fråga om ansvarsfrihet
Tack till medarbetare som gått i pension
Parentation
Val/notering av styrelse för Pensionsstiftelsen Evangeliska Frikyrkan
Val av revisorer till Evangeliska Frikyrkan och Pensionsstiftelsen
Evangeliska Frikyrkan
Rapport från mötesbyrån
Utvärdering av två av EFKs identitetsbegrepp
Rapporter
Avslutning och inbjudan till Kongress 2020
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Va l b e r e d n i n g e n s f ö r s l a g

Valberedningens förslag
Representantskapmötes funktionärer:
Ordförande: 		
Vice ordförande:
Vice ordförande:
Protokollsekreterare:
Protokollsekreterare:
Protokolljusterare:
Protokolljusterare:
Valfunktionärer:

Gunlög Eiderbrant Nilsson, Örebro
Erik Alnemo, Örebro
Erica Bäck, Tollarp
Eber Fransson, Jönköping
Göran Janzon, Stora Mellösa
Kerstin Schölin, Kristianstad
Robert Åkerlund, Domsjö
Johan Sunesson, Ljungsbro, Kristin Zetterlund, Rimforsa

Styrelse för Pensionsstiftelsen
Representantskapsmötet har att utse en arbetsgivarrepresentant i Pensionsstiftelsens styrelse.
Nuvarande arbetsgivarrepresentanter:
Maths Jerlström, Kumla 		
(ordinarie 2016-2019)
Ingemar Hansson, Billdal 		
(ordinarie 2017-2020)
Bengt Elmvret, Huskvarna 		
(ordinarie 2018-2021)
Lars-Erik Stendahl, Gånghester
(suppleant 2018-2021)
Valberedningen föreslår följande val med mandatperiod till år 2022:
Omval av Maths Jerlström, Kumla (ordinarie).
Information om arbetstagarsidan:
Nuvarande arbetstagarrepresentanter:
Lennarth Hambre, Rimforsa 		
(ordinarie 2016-2019)
Anders Kammensjö, Hisings Backa
(ordinarie 2017-2020)
Evelina Bjurlid, Örebro 			
(ordinarie 2018-2021)
Malin Råsberg, Örebro 		
(suppleant 2018-2021)

För notering till protokollet har
Lennarth Hambre ställt sin plats
till förfogande i och med Medarbetarförbundets årsmöte i
november 2019. Nyval kommer
då att ske av en efterträdare
med mandatperiod till år 2022.

Revisorer för EFK och Pensionsstiftelsen EFK
Valberedningen föreslår följande val med mandatperiod till år 2020:
Ordinarie:
Nyval av Leif Göransson, Sävsjö (auktoriserad), efterträder Anders Löthgren, Kumla
Nyval av Claes Sunesson, Örebro, efterträder Anders Källner, Jönköping
Omval av Lars-Åke Jakobsson, Örebro
Suppleanter:
Omval av Jonas Grahn, Örebro (auktoriserad)
Omval av Sven Erik Eriksson, Tärnsjö
Omval av Bernt Eriksson, Stora Mellösa
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Bearbetning av EFKs tro- och självförståelse

Bearbetning av EFKs
tro och självförståelse
Evangeliska Frikyrkans styrelse önskar att under tiden fram mot kongressen
2020 samtala om EFKs teologi och identitet för att eventuellt bearbeta grunddokumentet ”EFKs tro och självförståelse”. Dokumentet används till exempel
som underlag för beslut om församlingars tillhörighet till EFK, som vårt sätt
att beskriva oss för andra och när pastorer ska ut i tjänst och behöver landa i
sin samfundstillhörighet.

Bakgrund
I samband med att Evangeliska Frikyrkan bildades 1997 tillkom dokumenten
”Ideologiskt grunddokument” och ”Nybyggets självförståelse” som EFKs beskrivning av sin identitet. Vid kongressen 2006 beslutades om en ny sammanslagen och utökad version som fick namnet ”EFKs tro och självförståelse”.
Sedan 2006 har EFK genomfört några större utredningar om vårt gemensamma arbete. Den första landade i ”Grunddokument för EFKs internationella
arbete”. Den andra 2009/2010 mynnade ut i ”EFK 2020” och ”Strategi för EFKs
Sverigearbete”. Den tredje gjordes 2014/2015 och blev framtidsgruppens rapport som innehöll en grund för ett omtag vad gäller EFKs organisation. En konsekvens blev att EFK antog en ny uppdragsbeskrivning under en extra kongress
2015. Den lyder Evangeliska Frikyrkans organisation verkar för en dynamisk rörelse av
missionella församlingar som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna
ledare och tjäna i samhället.
Det är därför nu tid att på nytt föra samtal om EFKs tro och självförståelse för
att eventuellt göra justeringar i hur vi beskriver vår egen identitet. Som ett
led i denna process samtalade vi under kongressen 2018 om två av de begrepp
som utgör EFKs teologiska profil, nämligen missionsinriktad och baptistisk. Under
representantskapsmötet 2019 för vi ett samtal om vår identitet som evangelikal
och karismatisk. Under kongressen 2020 kommer eventuella ändringar i EFKs tro
och självförståelse att diskuteras och beslutas om.

Evangelikal
Evangeliska Frikyrkan och dess tre modersamfund har sina rötter i de evangeliska väckelserörelser som historiskt särskilt betonat (I) Kristi försoning som
den kristna trons kärna, (II) vikten av personlig omvändelse och ett helgat liv
enskilt och i gemenskap (III) som också tar sig uttryck i evangelisation och social omsorg, såväl i närmiljö som internationellt, samt (IV) Bibeln som Guds ord
och yttersta auktoritet för tro och liv. Historiskt och internationellt har beteckningen evangelical/evangelikal använts för teologier och rörelser med dessa
kännetecken.
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Bearbetning av EFKs tro- och självförståelse

För cirka femtio år sedan lånades detta ord in och började användas i Sverige,
ofta med anknytning till Lausannedeklarationen 1974, av samfund och rörelser
som ville markera sin samhörighet med det större internationella sammanhanget. Vid samgåendet 1997 var det naturligt för EFK att använda det som
ett av de fyra nyckelord som sammantaget beskriver EFKs teologiska profil och
missionssyn.
Begreppet evangelikal är mer precist än ”evangelisk” som ofta används i en
bredare betydelse likt ”reformatorisk” eller ”protestantisk”. Men som identitetsmarkör kan det ändå användas med lite olika betoning av olika
personer och sammanhang, även inom EFK.
På senare år har det blivit tydligt att många beteckningar på gruppers identitet kan bli obekväma eller besvärande för deras medlemmar eller företrädare
när några bärare av denna identitet hamnar i skandaler eller torg för främmande uppfattningar. Genom media sprids då ofta en negativ bild av hela
denna grupp. Det gäller kristna identitetsbegrepp som katolik, frikyrklig, baptist, pingstvän, karismatiker och även ett begrepp som evangelikal. I USA finns
det exempelvis grupper som har en nationalistisk eller extremt
ideologisk-konservativ agenda och som beskrivs som evangelikala kristna, även
om det ibland bara finns en mycket svag koppling till det som vi själva
uppfattar som evangelikalt.
Vad associerar vi främst begreppet evangelikal till – till bibelsyn, bibeltolkning, bibelbruk eller missionssyn?
Visar det tillhörighet till en viss grupp inom kristenheten – eller något annat?
Bör vi släppa beteckningen evangelikal för att det kan missuppfattas – eller ska vi i
stället ta fajten och jobba på att bättre tydliggöra den innebörd vi själva står för?
Hur gör vi i så fall det?

Karismatisk
Evangeliska Frikyrkans modersamfund har från 1800-talets slut tills idag påverkats starkt av olika karismatiska väckelserörelser. Från helgelserörelsen via
pingstväckelsen och till nyare karismatiska förnyelserörelser som exempelvis
vineyardrörelsen. Drivkraften i dessa skeenden har varit att söka upptäcka
hur Gud talar och handlar genom sin Ande. Utifrån denna bakgrund var det
helt naturligt när EFK bildades att en förenande faktor var just en karismatisk
identitet.
En viktig del i förståelsen av EFKs karismatiska identitet finns i kopplingen mellan baptismens betoning på allas delaktighet i församlingen och pingströrelsens betoning av varje enskilds upplevelse av Andens närhet och Andens gåvor.
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Den enskildes uppfyllelse av Anden och mottagandet av nådegåvor behöver
kopplas samman med andra församlingsmedlemmars andliga gåvor.
Församlingar inom EFK har under årens lopp tagit intryck av olika förnyelserörelser som påverkat svensk frikyrklighet. Några exempel är:
• Den rörelse som ibland kallas tredjevågen-karismatik och som har sitt
ursprung bland annat i förkunnaren och författaren John Wimbers undervisning. Här formas praktiker som oftare har sin plats i smågrupperna som
samlas i hemmen, i samtalsrummen eller i gudstjänstens förbönssituation.
Karismatiken flyttar ner från plattformen eller estraden och in i andra mindre sammanhang.
• De gåvoupptäckarupplägg som har använts och som syftar till att alla
troende ska förstå vilka gåvor Gud gett just dem och hur de kan tjäna i
församlingen. I EFK hade dessa länge en naturlig plats utifrån just kombinationen av vår baptistiska och vår karismatiska självförståelse. Alla har fått
Anden och behöver upptäcka vad Gud gett till var och en.
• Samtalet om karismatiken och de andliga gåvornas plats i församlingslivet utifrån förståelsen av apostelns, profetens, evangelistens, herdens och
lärarens gåvor som nämns i Efesierbrevet 4.
• Framväxten av en viss typ av lovsång som ofta växt fram kopplat till karismatiskt gudstjänstliv. Tid av tillbedjan och lovsång sker ofta parallellt med
tid för betjänande i förbön och syftar enligt mångas sätt att se det, till att
öppna för Andens verk i gudstjänsten.
Andens gåvor i funktion är ett starkt uttryck för manifestationen av Guds
närvaro. I Nya testamentet ser vi hur detta öppnar människors ögon för
Guds rike och Guds kraft på ett sätt som banar väg för evangeliet.
Är det så att karismatiken får sin främsta plats som ett svar på människors behov av
helande, hopp, upprättelse och vägledning för sina liv?
Kan karismatiken mer och mer präglas av vår missionsidentitet som sända ut i hela
världen med hela evangeliet till hela människan?
Är det en missionell karismatik som vi ännu mer behöver upptäcka? Skulle en sådan
betoning av nådegåvorna kunna bli en sund motvikt till en karismatik som ibland har
formats av individens självförverkligande eller sökande efter upplevelsekickar?
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S a m t a l s - o c h b e s l u t s re ge l

Enkla regler för samtal
och beslut i representantskapsmöte
Vem får yttra sig och vara med att fatta beslut?
Till Representantskapsmöte välkomnar vi alla medlemmar i församlingar som
samverkar i EFK! Representantskapsmötet är ju det forum då vi möts tillsammans för att vi vill något tillsammans – här är det viktigt att många kommer till
tals både unga, äldre, kvinnor och män. Alla har rätt att yttra sig. Är du dessutom utsedd som ombud för din församling har du rätt att delta i omröstningar
när beslut ska fattas.
Vill du säga något? Begär ordet!
Du begär ordet genom att gå fram och sätta dig på första bänk, den utgör
talarlistan. Tala sedan om vad du heter och vilken församling du kommer ifrån.
Du kan begära ordet för att:
• Framföra en åsikt om det som diskuteras och lämna ett förslag (yrkande).
• Bidra med kunskap. Kanske något glömts bort eller är fel?
• Ge en replik om exempelvis ditt tidigare inlägg uppfattats fel.
• Väcka en ordningsfråga. Kanske det är dags att ta en paus eller dra streck
i debatten?
Inlägg och tid
För att så många som möjligt ska kunna yttra sig föreslår vi några riktlinjer:
• Var koncentrerad!
• Har du ett konkret beslutsförslag är vi tacksamma om du formulerar det
på ett papper, så vi får ordalydelsen rätt. Skriv också ditt namn och vilken
församling du är med i.
Dags för beslut – säg Ja!
När en debatt eller ett samtal är avslutat finns ibland ett eller flera olika
förslag (yrkanden) att ta ställning till. Presidiet bestämmer hur dessa ställs i
förhållande till varandra. Du som ombud svarar ja på det som du stöder, håller
du inte med är du tyst och svarar istället ja när ordföranden frågar: ”Någon
däremot?”.
Stopp ett tag, det där var tveksamt!
Kanske du tycker att presidiet har hört fel när det gäller ett beslut. Då kan
du begära votering, men se till att göra det innan ordföranden slår klubban i
bordet. Votering betyder att man gör om röstningen och istället använder röstkorten. Välkommen att delta i debatterna!
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Praktisk information

Praktisk information
EFKs representantskapsmöte äger rum under midsommarveckan på Konferensplats Torp utanför Örebro. Mötet äger alltså rum på Torpkonferensen.
Utförligare vägbeskrivning och mer information finns på;
www.efk.se/torpkonferensen/om-torp
Tid: torsdag 20 juni 2019 kl. 14.00-17.00
Plats: Torpområdet, utanför Kumla
Pris: Gratis. Fika säljs till självkostnadspris.
Ladan på Torp, Kräcklinge 692 93 Kumla
Latitud: N 59º 08.148’
Longitud: E 014º 59.804’
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Ladan
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Box 1624, 701 16 Örebro
019 – 16 76 00
www.efk.se

