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V Ä L K O M M E N

Varmt välkommen till  
EFKs Kongress 2020!
I den tid vi lever nu, är det uppenbart att vi alla är en del i ett “tillsammans”. Vi lever i en värld där  
tankar och idéer, trender och ekonomi, virus och miljögifter rör sig över gränser, ibland osynligt och ibland 
blixtsnabbt. I denna värld finns vi som kristna, och vi i Evangeliska Frikyrkan, med en kallelse att förmedla 
evangelium, helande och hopp.

Det globala perspektivet är inte nytt, det finns redan i Guds kallelse till oss, att nå ut till hela världen.  
Vi är alla en del I Guds skapelse, skapade till Guds avbild och skapade för en relation med skaparen själv, 
sända till att tjäna varandra. Vi uttrycker det i vår vision “Hela evangeliet till hela människan över hela 
världen”. Vi vill bära budskapet om försoning i Jesus Kristus till hela världen och vi vill möta mänskliga  
behov här hemma och över hela vår värld. När dörrar stängs, öppnas nya möjligheter att nå ut med   
evangelium. De goda nyheterna, evangelium, förmår röra sig över alla gränser, ibland osynligt och blixt-
snabbt. För att nå ut med evangelium, med helande och hopp, behöver vi stå fast förankrade och vara 
relevanta. Därför behöver vi tillsammans reflektera över och kunna uttrycka vad vi tror på så att det blir 
begripligt.

I vårt tro- och självförståelsedokument beskriver vi vad EFK är och på vilken grund vi står. Vi har processat 
vårt tro- och självförståelsedokument i mötesplatser runt om i landet och på tidigare Kongress och Rep-
resentantskapsmöte. Nu efter en bred förankringsprocess har styrelsen lämnat sitt förslag till skrivning och 
det är tid för att fatta beslut. Det beslutet är intressant nog för att jag till varje pris vill delta i årets  
kongress.

Men det finns fler skäl. Motioner är en möjlighet för alla i rörelsen att göra sin röst hörd, att lämna förslag 
i angelägna frågor. I år har vi flera motioner som vi har att ta ställning till. Vi tror att det är viktigt att vi 
i alla frågor, i beslut om tro och självförståelse, vid val av styrelseledamöter och i beslut om motioner ber 
och samtalar tillsammans för att komma rätt. Därför är din närvaro betydelsefull. 

I år kan vi inte mötas till kongress som vi brukar, vi möts digitalt. Det blir annorlunda – men inte mindre 
viktigt. Det kanske till och med är så att vi är ännu fler som har möjlighet att delta när vi inte behöver resa 
och när kostnaderna för att delta blir lägre. Se det som en möjlighet och kom och var med och engagera 
dig för vår rörelse Evangeliska Frikyrkan! 

Välkommen att vara med vid årets kongress. 
Att just du är med är betydelsefullt och gör skillnad! 

Gudrun Boström
ordförande i EFKs styrelse
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P R O G R A M

Program
Tidsangivelserna är ungefärliga.

Lördag 19 september

08.00 – 09.00  Incheckning
08.30   Glimtar om vad som händer i världen 
09.00   Inledning – Förvandlat Land – Linalie Newman och Ingemar Forss

09.30   Förhandlingarna inleds
   
   Kongressfunktionärer
   Godkännande av dagordning
   Hälsningar

09.45 – 10.00  Fikapaus 
   
   Årsredogörelse
   Tack till medarbetare
   Parentation
   Presentation/notering av nya missionärer
   Presentation/notering av nya församlingar
   Val
   Beslut om arvode till styrelseordförande 
   Frågan om teologiskt råd

11.45 – 12.15 Lunch

   EFKs tro och självförståelse och rapport från Forumsamlingar
   Utvärderingsrapport gällande EFK 2020
   Rapport om antal deltagande
   Motioner:
    Gemensam statistikredovisning för fleranslutna församlingar  
    EFKs relation till Svenska Missionsrådet
    Samtalet om samkönade relationer inom samfundet
   Rapporter

14.00   Avslutning och inbjudan till Representantskapsmöte 2021
14.30   Slut

F Ö R S L A G  T I L L  D A G O R D N I N G

Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av kongressfunktionärer
3. Godkännande av dagordning
4. Information från valberedningen 
5. Hälsningar
6. Årsredogörelse och anmälan av årsbok
7. Ekonomisk rapport
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8.1. Evangeliska Frikyrkan
 8.2. Örebromissionen
 8.3. Helgelseförbundet/Fribaptistsamfundet
 8.4. Stiftelsen Helgelseförbundet
 8.5. Juridiska personen Fribaptistsamfundet
 8.6. EFK UNG
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Tack till medarbetare som gått i pension
11. Parentation
12. Presentation/notering av nya missionärer 
13. Presentation/notering av nya församlingar
14. Val av styrelsens ordförande
15. Beslut om antal styrelseledamöter
16. Val av styrelse för Evangeliska Frikyrkan
17. Val/notering av styrelse för Pensionsstiftelsen Evangeliska Frikyrkan
18. Val av revisorer till Evangeliska Frikyrkan och Pensionsstiftelsen Evangeliska  
 Frikyrkan
19. Val av valberedning
20. Beslut om arvode till styrelseordförande 
21. Frågan om teologiskt råd
22. EFKs tro och självförståelse och rapport från Forumsamlingar
23. Utvärderingsrapport gällande EFK 2020
24. Rapport om antal deltagande
25. Motioner
 25.1. Gemensam statistikredovisning för fleranslutna församlingar
 25.2. EFKs relation till Svenska Missionsrådet
 25.3. Samtalet om samkönade relationer inom samfundet
26. Rapporter
27. Avslutning och inbjudan till Representantskapsmöte 2021



6   K O N G R E S S  2 0 2 0 K O N G R E S S  2 0 2 0   7

 V A L B E R E D N I N G E N S  F Ö R S L A G

Valberedningens förslag
Kongressfunktionärer:
Ordförande:   Erik Alnemo, Tingsryd 
Vice ordförande:  Gunlög Eiderbrant Nilsson, Örebro
Protokollsekreterare:  Eber Fransson, Jönköping 
   Helena Sydvart, Linköping
Protokolljusterare:  Ej klart
Valfunktionärer:  Ej klart

Styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår val av följande person med mandatperiod till 2022:
Richard Hultmar, Stockholm

Evangeliska Frikyrkans styrelse

Följande personer är valda till Kongress 2020:
Gudrun Boström, Umeå, Elin Kullingsjö, Örebro, Richard Hultmar, Stockholm, Inger Lundin, Örebro, Kjell 
Bonerfält, Stora Mellösa, Angeline Leetmaa, Örebro, Anna Elsander, Borlänge, Stefan Rosth, Falun, David 
Axelsson, Huskvarna och Anton Fagerstedt, Östra Ryd.

Av dessa har följande avböjt omval: 
Gudrun Boström, Elin Kullingsjö, Inger Lundin, Kjell Bonerfält, Angeline Leetmaa, Anna Elsander och David 
Axelsson.

Följande personer är valda till Kongress 2022:
Johanna Gell, Huskvarna och Peter Norburg, Linköping.

Valberedningen föreslår omval av följande personer med mandatperiod till år 2022:
Anton Fagerstedt och Stefan Rosth.

Valberedningen föreslår nyval av följande person med mandatperiod till år 2024:
Mattias Engström, Timmersdala, Eva-Carin Banka Johnson, Åhus, Anette Sunesson, Ljungsbro, Irma Janzon, 
Stora Mellösa, Unni Johansson, Moholm, Per-Inge Andersson, Arlöv och Sandra Edin, Uppsala.

Dessutom ingår Malin Råsberg, Örebro, som personalrepresentant i styrelsen med mandatperiod till år 
2022.
Missionsdirektor är ledamot i styrelsen enligt stadgarna. Om fler än en missionsdirektor valts ska dessa ingå 
i styrelsen men tillsammans endast ha en röst.

V A L B E R E D N I N G E N S  F Ö R S L A G

Styrelse för Pensionsstiftelsen 

Nuvarande arbetsgivarrepresentanter:  
Maths Jerlström, Kumla   (ordinarie 2019-2022) 
Bengt Elmvret, Huskvarna   (ordinarie 2018-2021) 
Ingemar Hansson, Billdal   (ordinarie 2017-2020) 
Lars-Erik Stendahl, Gånghester  (suppleant 2018-2021)

Valberedningen föreslår omval av följande person med mandatperiod till år 2023: 
Ingemar Hansson, Billdal.

För notering till protokollet har följande val gjorts på arbetstagarsidan sedan Representantskapsmöte 
2019: 
Fyllnadsval: Malin Råsberg, Örebro, (ordinarie, till 2021), efterträder Evelina Bjurlid.
Fyllnadsval: Ingrid Erenmalm, Örebro (suppleant, till 2021), efterträder Malin Råsberg.
Nyval: Erik Bryskhe, Holmsund (ordinarie, till 2022), efterträder Lennarth Hambre. 
Dessutom ingår som ledamot på arbetstagarsidan Anders Kammensjö, Hisings Backa, (ordinarie, till 2020). 
Val ej klart.

Revisorer för EFK och Pensionsstiftelsen EFK
Nuvarande ordinarie: Leif Göransson, Sävsjö (auktoriserad), Lars-Åke Jakobsson, Örebro och Claes  
Sunesson, Örebro.
Nyval av: Maria Hedlund, Örebro (auktoriserad). 
Omval av: Lars-Åke Jakobsson, Örebro och Claes Sunesson, Örebro.

Nuvarande suppleanter: Jonas Grahn, Örebro (auktoriserad), Sven Erik Eriksson, Tärnsjö och Bernt Eriksson, 
Stora Mellösa.
Nyval av: Leif Göransson, Sävsjö (auktoriserad).
Omval av: Sven Erik Eriksson, Tärnsjö och Bernt Eriksson, Stora Mellösa.

Valberedningen
Följande personer är valda på en mandatperiod till Kongress 2020:
Roland Lövgren, Aneby, Waldemar Sjögren, Mariestad och Elisabet Svahn, Rimforsa.

Följande personer är valda på en mandatperiod till Kongress 2022:
Anna Enberg, Ljungsbro, Sylvia Silverdahl, Mellansel, och Ingemar Fhager, Örebro.

Valberedningen föreslår nyval av följande personer till år 2024:
Elin Gren, Örebro, Björn Strömvall, Norrköping och Bengt Jörnland, Simrishamn.
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I N T R O D U K T I O N  T I L L  R E V I D E R I N G S F Ö R S L A G A V  E F K S  T R O  O C H  S J Ä LV F Ö R S T Å E L S E

Introduktion till revi- 
deringsförslag av EFKs 
tro och självförståelse
EFKs styrelse lämnar förslag till revidering av EFKs tro och självförståelse. 

Styrelsen har tillsammans med en arbetsgrupp som bestått av Ellen Hemström, Göran 
Janzon, Niclas Ljung, Linalie Newman, Øyvind Tholvsen, Fredrik Wenell och Linnea 
Åberg valt att föreslå relativt omfattande ändringar i dokumentet, men å andra sidan 
kvarstår i stora drag de identitetsmarkörer som vi haft sedan EFK tillkom. 

Ändringarna som föreslås har kommit till efter samtal som fördes i Kongress 2018, 
Representantskapsmöte 2019 samt i 10 forumsamlingar under januari och februari 
2020 där EFKs styrelse mötte 442 personer från 97 församlingar. I förhållande till det 
förslag som skickades på remiss i januari 2020, har ytterligare ett sextiotal ändringar 
gjorts. Dessa ändringar har skett som en följd av alla de synpunkter och förslag som 
kommit in i remissvar och vid forumsamlingarna. 

Sammanfattningsvis kan vi summera ändringarna i förhållande till nu gällande  
dokument på följande sätt: 

1. Dispositionen har förtydligats genom att ange tre stora rubriker som sedan  
 har underrubriker. 

2. Vi har valt att ta bort rubriken om Evangeliska Frikyrkans namn, då vi tycker  
 att behovet inte längre finns att lika tydligt motivera namnet. Delar av texten  
 som motiverar namnet har flyttats till rubrikerna evangelikal, där evangelisk  
 förklaras och baptistisk där frikyrka förklaras. 

3. I beskrivning av evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk har vi valt  
 att summera varje avsnitt i början genom en sammanfattande mening. Detta  
 för att hjälpa läsaren att tydligare förstå vad vi lägger i varje enskilt begrepp. 

4. Vi har tagit bort några stycken som vi anser är uttryck för en strategi och som  
 därför inte ska vara med i vår tro och självförståelse. 

5. Evangelikal behålls som beskrivning av vår teologiska profil. Vi föreslår att vi  
 gör en försiktig reservation mot den politisering av begreppet som 
 förekommer. 

6. Ordet missionsinriktad föreslås ändras till missionell som vi uppfattade att det  
 fanns ett gott stöd för i samtalen under Kongress 2018. Ordet missionell  

I N T R O D U K T I O N  T I L L  R E V I D E R I N G S F Ö R S L A G  A V  E F K S  T R O  O C H  S J Ä LV F Ö R S T Å E L S E

 används dessutom på andra ställen i dokumentet på ett sätt som ska 
 uppfattas som en stark betoning på detta begrepp och dess innehåll. 

7. Vår beskrivning av missionell görs om relativt mycket för att förtydliga änd- 
 dringen från missionsinriktad till missionell och för att själv få definiera 
 begreppet. 

8. I linje med de samtal som fördes under Representantskapsmöte 2019 om 
 baptistisk, föreslår vi att vi för in en text om relation mellan kyrka och stat. 

9. När vi beskriver vår karismatiska identitet modifierar vi den starka vikt som  
 lades på den profetiska  tjänsten i förra versionen. Däremot lyfter vi fram det 
  vi kallar en missionell karismatik som innebär att vi lägger vikt vid Andens  
 gåvor i funktion i Guds mission. 

10. Uppdragsbeskrivningen som antogs av Extra kongress 2015 har inlemmats i  
 dokumentet. 

11. Efter remissrond och forumsamlingar har som nämnts, många korrigeringar  
 gjorts. Dels är detta en följd av konkreta ändringsförslag som har kommit  
 in och som infogats. Dels är det resultat av mer allmänna synpunkter som  
 sedan bearbetats av arbetsgruppen och ändrats i texten. Alla förändringar  
 som gjorts sedan remissversionen i januari går att spåra i ett eget dokument  
 som finns på EFKs hemsida och förhoppningsvis i den app som kommer att  
 finnas till Kongressen.

Några viktiga ändringar är: 

Inledning:   
a. Ett förtydligande i inledningen av att dokumentet både uttrycker vilka vi är  
 och vilka vi vill vara. 

b. Flera ändringar i inledningen och senare i dokumentet, har gjorts som   
 förstärker bilden av EFK som en rörelse som är starkt engagerad i  
 internationellt arbete och relationer. 

c. Betoningar är införda om lokala och nationella ekumeniska samarbeten 
 under rubriken EFK – en del av den världsvida kyrkan. 

Teologisk profil:  
d. Antal bibelhänvisningar har genomgående setts över och utökats. 

e. Under Evangelikal har en betoning av omvändelsen både som ett enskilt  
 tillfälle och som en kontinuerlig process förtydligats. 

f. Meningen som tydliggör att begreppet evangelikal ibland används på för oss  
 främmande sätt, är kvar, men har ändrats. 
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I N T R O D U K T I O N  T I L L  R E V I D E R I N G S F Ö R S L A G  A V  E F K S  T R O  O C H  S J Ä LV F Ö R S T Å E L S E

g. Ordet Missionell får en definition i inledningen som är hämtad ur den  
 definition som gavs till Extra kongress 2015 då EFKs organisations uppdrag 
 antogs, som ju innehåller begreppet ”missionella församlingar”. 

h. En betoning av EFKs pionjära inriktning har införts under rubriken Missionell. 

i. Under rubriken Baptistisk har vi ytterligare betonat församlingsmötet där 
 varje medlem har varsin röst som ett viktigt kännetecken för oss. 

j. Delen om Karismatik har förändrats på många punkter. Särskilt gäller detta  
 ett förtydligande av punkt (iv) om missionell karismatik. 

Gemenskap och mission:  
k. Ett förtydligande av att vara samarbetande församling är att vara  
 medlemsförsamling i trossamfundet EFK. 

l. En beskrivning av vad som är församlingarnas uppdrag skapas i första 
 avsnittet under rubriken Uppdraget. Då blir det sedan naturligare att  
 skriva om EFKs organisations uppdrag så som det har beslutats av Extra  
 kongress 2015. 

m. Avsnittet under Ledarskap och tjänst som betonar vår jämställdhetssyn knyts  
 inte lika tydligt till ”nuvarande situation” som tidigare formuleringar.

Kongressen föreslås besluta 
att fastställa styrelsens föreslag till revidering av EFKs tro och självförståelse.

EFKs tro och självförståelse
Inledning

I ett samhälle med snabb förändring och ökad religiös mångfald finns ett växande 
behov av att som kristet trossamfund beskriva sin tro och självförståelse. Hur tolkar 
Evangeliska Frikyrkan (EFK) ”den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” 
(Jud v 3)? Vilken teologisk profil har vi?1 Vad kännetecknar oss som trossamfund? 

Ett samlat svar på dessa frågor möter ett behov (1) hos enskilda och församlingar inom 
den egna gemenskapen, (2) hos församlingar och pastorskandidater som är på väg 
att bli en del av denna gemenskap, liksom (3) i ekumeniska sammanhang och (4) 
i relation till massmedia, skola och andra samhällsorgan. Innehåll och skrivsätt 
skulle kunna varieras beroende på målgrupp. Detta dokument är i första hand 
skrivet med församlingsledare i åtanke. 

Detta dokument är ett grunddokument enligt § 1 och § 2 i EFKs stadgar. Det uttrycker 
hur vi förstår vilka vi är som församlingar i EFK men även vad vi längtar efter att bli. 

EFKs tillkomst och vision

EFK tillkom den 1 januari 1997 under namnet Nybygget – kristen samverkan efter en 
process där först Helgelseförbundet (HF), med början 1887, och Fribaptist- 
samfundet (FB), med början 1872, gick samman 1993 och bildade HF/FB. Därefter gick 
Örebromissionen (ÖM), med början 1891, samman med HF/FB efter beslut i oktober 
1996. Några år senare (2002) fastställdes det permanenta namnet till Evangeliska 
Frikyrkan. HF och ÖM var från början sällskap för inre och yttre mission och blev först 
senare församlingsrörelser och samfund. 

Denna bakgrund innebär att EFK har ett brett arv att förvalta, med rötter i baptism, 
helgelserörelse och pingstväckelse. Arvet påverkar vår syn på till exempel 
lärjungaskap, församlingsliv och internationell mission. Med inspiration från historien 
vill vi förvalta arvet genom att tjäna Gud här och nu, i trohet mot Kristus och med 
inlevelse i vår tids situation. Detta dokument speglar därför en självförståelse som kan 
utvecklas och fördjupas.2

Utifrån sin teologiska profil och sin självförståelse vill EFK, tillsammans med andra, förverkliga 
visionen att ”växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela 
världen”.3

R E V I D E R I N G S F Ö R S L A G :  E F K S  T R O  O C H  S J Ä LV F Ö R S T Å E L S E

1 När ”oss” och ”vi” används i dokumentet syftar detta på EFKs församlingar och EFKs gemensamma 
arbete tillsammans. 
2 Detta dokument antogs i sin nuvarande form i kongressen 2006 och reviderades i kongressen 2020.  
3 EFKs vision presenterades vid årskonferensen 1998. En mindre språklig förändring gjordes i samband 
med antagandet av EFKs Missionsdokument vid årskonferensen 2004.
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EFK – en del av den världsvida kristna kyrkan

Gud har som ett led i sitt frälsningsverk kallat ett folk åt sig själv för att vara hans 
tjänare och vittnen i världen. Enligt Nya testamentet utgörs detta folk nu av alla som i 
tro och liv församlas kring Kristus. 

Detta folk beskrivs som en enda kropp (1 Kor 12). I en kropp finns enhet i mångfalden 
och mångfald i enheten. Enheten i denna Kristi kropp är både en Guds gåva och en 
helig kallelse men leder inte till likformighet. Enheten i kärlek och sanning inom varje 
församling, mellan församlingar och mellan samfund och kyrkor i Sverige och utöver 
världen är av yttersta vikt eftersom den har sin förebild i Guds treenighet (Joh 17). 

Den kristna församlingen uppmanas att bevara den enhet som redan är en andlig 
verklighet (Ef 4). Det sker genom en gemensam apostolisk tro,4 ett gemensamt liv 
som präglas av kärlek och en gemensam mission i världen. Tendensen till uppdelning 
och splittring genom historien gör denna kallelse än mer angelägen.

EFK är en del av den kristna kyrkans mångfald och vi vill därför uttrycka vår sam-
hörighet med den världsvida kyrkan såväl som med den kristna kyrkan i Sverige.5  
I trohet mot vår identitet och övertygelse och i öppenhet mot andra vill vi ge vårt 
bidrag till hela kyrkans tro, liv och mission. Utifrån bilden av kyrkan som en kropp är 
enheten organisk och uttrycker sig främst i gemensamt liv och i relationer. Den kan 
ta sig olika yttre, organisatoriska former. Det är naturligt att kyrkor och samfund som 
står varandra nära historiskt och teologiskt kan gå längre i gemenskap och konkret 
samverkan. 

EFKs församlingar har ofta omfattande samarbeten med andra församlingar på den 
ort de finns. Nationellt finns EFK med i flera olika ekumeniska samarbeten. EFK står 
också i omfattande relationer med olika kyrkor och missionsorganisationer runt om i 
världen. Vi samarbetar främst med partner som delar vår teologiska inriktning, men 
inom vissa områden arbetar vi också med andra som inte delar vår övertygelse i allt. 

R E V I D E R I N G S F Ö R S L A G :  E F K S  T R O  O C H  S J Ä LV F Ö R S T Å E L S E

4 Se den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen i Gudstjänstboken, 2005, s 30-31, eller i Psalmer 
och Sånger med tillägg, 2004, nr 946. 
5 Ordet kyrka kommer av grekiskans kyriako’n, som betyder ”hörande till Herren”. Ordet används här för 
alla som bekänner sig som kristna och tillhör en kristen kyrka.

Teologisk profil

Fungerande relationer och samverkan på olika nivåer förutsätter en medvetenhet 
om den egna teologiska identiteten. Som trossamfund är det viktigt att beskriva 
den tro och de teologiska övertygelser som förenar oss. Ända sedan EFK bildades 
har några teologiska områden varit samlande för oss. Dessa motiv har dessutom 
en lång historisk förankring i våra modersamfund. 

EFKs teologiska profil sammanfattas i begreppen evangelikal, missionell, baptistisk 
och karismatisk. Här beskriver vi vad vi menar med dessa uttryck.

Evangelikal

Ordet evangelisk i Evangeliska Frikyrkans namn uttrycker en vilja till förankring i de 
goda nyheter som i Nya testamentet kallas evangelium, nyheterna om Guds frälsning 
genom Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. Vi vill pröva vår teologi och  
praxis utifrån det kristna evangeliet. Från 1500-talet kom beteckningen evangelisk att 
användas av reformationens kyrkor som uttryck för att de bygger på evangeliet om 
Kristus såsom det förmedlas i Skriften, med fokus på rättfärdiggörelsen av nåd genom 
tro. Historiskt har ordet ofta uppfattats som en synonym till protestantisk. Det visar 
på den allmänkristna6 och reformatoriska7 grunden. Även om ordet evangeliska  
tillsammans med begreppet frikyrkan gör det allmänt begripligt vad EFK är och vill 
vara så täcker det dock inte in den teologiska profilen tillräckligt precist.

Med begreppet evangelikal uttrycker vi vår samhörighet med de historiska och inter-
nationella väckelserörelser vars teologiska profil fått ett nutida uttryck bland annat i 
Lausannedeklarationen.8 Denna profil har fyra teologiska betoningar gemensamt:

(i) Guds försoning i Kristus är den kristna trons kärna (2 Kor 5:17-19). Jesus Kristus – sann 
Gud som blev sann människa – levde, korsfästes, dog och uppstod för vår frälsnings 
skull och ska komma tillbaka för att upprätta Guds rike i sin fullhet. Jesus är den 
fulla uppenbarelsen av Gud, den yttersta sanningen och den enda vägen till Gud 
Fadern. 

(ii) Personlig omvändelse är en förutsättning för ett helgat liv, enskilt och i  
gemenskap. Människan är skapad till Guds avbild men har vänt sig bort från Gud 
och lever i en kluvenhet mellan gott och ont. Gud kallar henne att vända om och ta 
emot räddning och återupprättelse, av nåd genom den tro som är tillit och relation 
och uttrycks i ett liv tillsammans med Guds folk i förlåtelse, kärlek och rättfärdighet. 
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6 Se not 4. 
7 De reformatoriska grundsatserna brukar sammanfattas i uttrycket att frälsningen ges endast i Kristus, av 
nåd och genom tro och att Skriften allena är kyrkans auktoritet. 
8 Deklarationen från den internationella kongressen om evangelisation och mission i Lausanne 1974 har 
publicerats på svenska i Budskapet från Lausanne (1977), i flera separata utgåvor i folderform och på nätet. 
För en samtida fördjupad och breddad uttolkning inom Lausannerörelsen, se Kapstadsöverenskommelsen 
(2010). Begreppet evangelikal används även av och om det globala sammanhang som utgörs av Evange-
liska världsalliansen där en stor del av EFKs internationella samarbetskyrkor och partner finns med. För 
innebörden i termen evangelikal på svenska, se även Nationalencyklopedin, 1991.
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Omvändelsen täcker både det tillfälle då vi kommer till medveten tro och en daglig, 
kontinuerlig process.

(iii) Tron tar sig uttryck i både vittnesbörd och social omsorg. Evangelisation och ett ans-
varsfullt tjänande i församling och samhälle sker såväl i närmiljö som inter- 
nationellt. Denna helhetssyn på evangeliet innebär även att evangeliet möter hela 
människans behov.

(iv) Bibeln är Guds ord och yttersta auktoritet för tro och liv. Bibeln är Guds ord  
genom människors ord i historien. Den är en berättelse om Guds uppenbarelse och 
frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag, tro-
värdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att för-
vandla människors liv och relationer (2 Tim 3:16-17, Hebr 4:12). Ingen mänsklig tolk-
ning av Bibeln kan gälla som ofelbar men Bibeln, tolkad i sitt historiska sammanhang, 
i enlighet med sitt syfte (Joh 20:31) och under Andens upplysning, leder rätt på livets 
väg. Församlingen fördjupas i sin förståelse och i sitt liv genom lydnad mot Guds ord.

Ibland sammankopplas begreppet evangelikal med en för oss problematisk ideologisk 
och politisk agenda som inte kännetecknar den världsvida evangelikala rörelsen.9

Nyckelordet evangelikal såsom EFK definierar det, inbjuder till att tron tar sig 
uttryck i lärjungaskap. Det leder vidare till att bejaka den kallelse till ett missionellt 
liv i evangelisation och tjänst som är ett kännetecken för huvudfåran av den 
evangelikala strömningen under de senaste århundradena. 

Missionell

Ordet missionell är ett relativt nytt begrepp som har formats för att beskriva en syn 
på relationen mellan Guds mission och församlingen. Med en missionell församling 
menar vi en församling som förstår sig själv som sänd. Den vill medverka med Gud 
i Hans mission och arbetar utifrån en helhetssyn på evangeliet. I praktiken innebär 
detta att den agerar såväl i närsamhället som internationellt och betjänar människor 
fysiskt, emotionellt, andligt och socialt. Innebörden kan vidare beskrivas på följande 
sätt: 

(i) Mission har sitt ursprung i Gud. All mission börjar och slutar i Gud. Det är Gud själv 
som agerar med målet att upprätta skapelsen i allmänhet och mänskligheten i 
synnerhet. Gud har agerat i historien och fortsätter att agera för att upprätta den 
brustna relationen mellan Gud och människan, men även relationen mellan  
människor, och relationen mellan människan och skapelsen. Drivkraften för Guds 
mission kan förklaras utifrån Guds treeniga väsen. I treenigheten är en personlig 
och ömsesidig kärlek verksam och det var utifrån den kärleken som Gud skapade, 
och det är ut ur den kärleken som Guds mission är verksam och fullkomnas. 
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9 Se Lausannedeklarationen (1974), Manilamanifestet (1989) och Kapstadsöverenskommelsen (2010). 
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(ii) Mission är ett utflöde av församlingens identitet och liv. Församlingen är indragen i 
Guds mission och i Jesu uppdrag i den här världen: ”Som Fadern har sänt mig till 
världen, sänder jag er till världen” (Joh 17:18, jfr 20:21). Denna sändning eller mission 
är alltså en grundläggande biblisk dimension i den lokala församlingens och hela  
kyrkans identitet och existens, som varken kan väljas till eller väljas bort. 

Missionen har sin bas i församlingens inre liv där den i all dess ofullkomlighet och 
brustenhet är kallad att återspegla Guds kärlek och fred och på så sätt dra människor 
till sig. Mission utgörs även av kyrkans rörelse utåt i ord och gärning. Därför är det 
viktigt att mission har en pionjär inriktning. Vittnesbördet om Guds kärlek, frälsning 
och rike ska kunna både ses och höras bland alla folk.

Guds församling har egentligen inte en mission, utan Guds mission har en för-
samling som är kallad till Jesus men också sänd ut i världen för att tjäna Gud så 
att världen kan se vem Gud är. Missionsuppdraget förverkligas både i den egna 
närmiljön och i helt andra kulturmiljöer, ”intill jordens yttersta gräns” (Apg 1:8), 
så att församlingar växer fram över hela världen som är ”djupt rotade i Kristus och 
i närkontakt med sin egen kultur”.10

(iii) Mission är en del av den kristna efterföljelsen. Guds kärlek har djupast sett visat sig i 
hur Gud handlar i och genom Jesu liv, död och uppståndelse för att var och en ska lära 
känna Gud och bli räddad (1 Joh 4:7-10, 14). Jesus kallar oss människor till tro, omvän-
delse, gemenskap och efterföljelse. Vi är på så vis kallade att tjäna honom  
genom att bli lika honom och det liv som han själv förkroppsligade när han vandrade 
på jorden. Den uppståndne Kristus som övervunnit döden sände ut sina lärjungar för 
att de själva skulle ”göra lärjungar” i ljuset av att Jesus Kristus nu har all makt i  
himlen och på jorden (Matt 28:16-20). Därför är var och en som följer Kristus kallad till 
ett missionellt lärjungaliv där Kristus herravälde blir synligt genom Andens kraft i liv, 
ord och handling.

(iv) Mission omfamnar hela människan och skapelsen. EFK står för en helhetssyn på Guds 
frälsning och rike. Mission innebär därför att se Guds rike genom Jesus Kristus växa 
fram i enskilda människors liv liksom i samhällen och kulturer. Detta sker genom att 
församlingen i mission möter människors andliga, sociala och materiella behov och 
verkar för förändringar i samhälle och miljö. Detta syftar till att alla människor ska få 
leva ett värdigt liv. Arbetet för att bekämpa fattigdom, främja mänskliga rättigheter 
och verka för större ansvarstagande för miljö och klimat, grundas i övertygelsen om 
alla människors lika värde utifrån Guds vilja i skapelse och frälsning. Fred, rättvisa och 
jämställdhet bör därför förstås som en föraning av Guds fullbordade rike (Upp 21:1-5, 
26-27, Rom 13:11-13). 

(v) Mission handlar om att Gud ska bli förhärligad. Missionens yttersta syfte är att 
Guds rike ska bli synligt, att Gud ska bli förhärligad och att Herren Jesus ska bli 
känd och ärad bland människor och folk såsom den han är. Det sker inte minst 

10 Lausannedeklarationen, artikel 10.
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genom att människor befrias från ondskans makt och upprättar en konkret social 
gemenskap, som vittnar om Guds rike och visar på Kristus. Detta ”budskap om 
riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk” och 
först därefter ”skall slutet komma” (Matt 24:14).  

Baptistisk

De lokala församlingarna är gemenskaper av människor som personligen bekänt 
sin tro, som firar gudstjänst11 och som lever trons liv tillsammans som en lokal 
manifestation av Kristi kropp. Den baptistiska rörelsen växte fram ur övertygelsen 
att Bibeln betonade den personliga omvändelsen men också överlåtelsen till den 
kristna gemenskap där man gemensamt formas i efterföljelse. EFK är en del av den 
baptistiska traditionen. Baptistisk innebär följande: 

(i) Dop äger rum som en följd av en persons egen bekännelse av tro. Inom EFK lärs och 
praktiseras en baptistisk dopsyn som innebär att personer som bekänner sin tro 
på Jesus Kristus som Herre och Frälsare, döps, i den treenige Gudens namn, till 
och in i Kristus (Matt 28:19, Apg 2:38, 41, Gal 3:26-27). Dopet sker som en följd av 
att den enskilda människan har gett sin respons på Guds kallelse till omvändelse. 
Dopet sker , som i den tidiga kyrkan, genom nedsänkning i vatten. Det är en form 
som visar vad som sker: en övergång från död till liv (Rom 6:4, 11). Dopet är en 
gåva från Gud och människans svar på Guds kallelse till syndernas förlåtelse, om-
vändelse och nytt liv. Dopet till Kristus är också ett dop in i Kristi kropp där man 
överlåter sig till Kristus-gemenskapen i församlingen och dess liv i Kristi efterföljd 
(1 Kor 12:13, Rom 12:4-5).12

I församlingar som enbart tillhör EFK praktiseras endast dop på egen bekännelse 
av tro.13 Men många församlingar är, av hänsyn till den historiska utvecklingen 
inom den kristna kyrkan i stort och den ekumeniska situationen, öppna för att som 
medlemmar ta emot kristna från församlingar i annan tradition än den baptistiska 
utan att de är döpta som troende.14 Församlingar som även är anslutna till andra 
samfund förutsätts respektera EFKs karaktär av baptistiskt trossamfund.15 

(ii) Församlingen utgörs av de som tror och vill överlåta sig till Kristus och 
gemenskapen. Det är mot bakgrund av vår baptistiska tradition som vi förstår oss 
själv som frikyrka. Frikyrkan bygger på troendeförsamlingens princip. Den innebär 
att den enskildes bekännelse av personlig tro på Kristus och överlåtelse till att leva 
det kristna livet i gemenskap utgör grunden för tillhörighet. Det är därför viktigt 

11 Se Gudstjänstboken, 2005, s 9-14. 
12 Se ”Förslag till församlingsordning för församlingar inom Evangeliska Frikyrkan”, i De troendes 
gemenskap, 2003, s 15-16, och Gudstjänstboken, 2005, s 46-47 
13 Begreppet troendedop som ofta använts inom baptismen ersätts numera ibland med uttrycket  
medvetet dop. 
14 S.k. överfört medlemskap. Till den här bilden hör även den vidare diskussionen om innebörden i  
begreppet medlemskap. 
15 Detta innebär t ex att inte verka för att EFK ska lämna sin syn på dopet som troendedop.
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att det finns en viss frihet i trosfrågor, samtidigt som församlingen som helhet och 
samfundsgemenskapen tillsammans i bibelstudium och samtal fördjupar sin  
gemensamma tro. 

För en frikyrka är det inte, som i en folkkyrka, den erbjudna nåden i predikan och 
sakrament som i första hand konstituerar församlingen eller kyrkan. Det gör istället 
den i frihet mottagna nåden och trosgemenskapen som den skapar. Tillhörighet och 
medlemskap baseras på frivillig anslutning, vilket vanligtvis innebär att man låter 
sig döpas. De lokala församlingarnas frihet och självbestämmande är också en viktig 
grundsten för de flesta frikyrkor. 

(iii) Kyrkan måste vara fri att i liv, ord och handling uttrycka sin tro. Principen om indivi-
dens frihet och frivillighet har historiskt motiverat och fortsätter att motivera bap-
tister att kämpa för jämlikhet och samvets- och religionsfrihet för alla i samhället. 
Därför har baptister också arbetat för att avgränsa statens inflytande över kyrkan 
till vissa juridiska och ekonomiska förhållanden. Som samfund och som enskilda för-
samlingar samarbetar vi med olika offentliga aktörer. En förutsättning för sådana 
samarbeten är att stat och kommun visar respekt för församlingens eller samfundets 
identitet som kristen kyrka. 

(iv) Alla har möjlighet att tjäna utifrån kallelse, gåvor och församlingens förtroende.  
Den baptistiska synen på församlingen innebär också att alla troende har samma 
ställning i Kristus och har genom kallelsen fått nåd att på olika sätt vara Guds rikes 
tjänare.16 Utifrån vår baptistiska församlingssyn står vi för jämlikhet, där varken 
kön, etnicitet eller social status ska ha betydelse för vem som får tjäna som ledare 
eller i annan funktion i församlingen (Gal 3:26-28). Denna jämlikhet kommer ur en 
övertygelse att de andliga gåvorna, som församlingen behöver för sin tjänst, ges av 
Anden ”så som den själv vill” (1 Kor 12:11). Bland dessa gåvor finns även olika 
former av andligt ledarskap (Ef 4:7-13). 

Församlingens medlemmar, samlade till församlingsmöte, prövar i bön och samtal 
inför Gud människors kallelse att tjäna i sådana uppgifter. Inom församlingen gäller 
det oftast församlingsledare, såsom exempelvis pastorer och äldste. Församlingens 
ledare är ansvariga både inför Gud och församlingen. I församlingens årsmöte eller 
församlingsmöte har varje medlem samma rösträtt. Här fattas även andra stora 
beslut om församlingens vision, inriktning och större ekonomiska åtaganden.

Den försonade gemenskapen blir ett tecken för världen och en radikal kraft som 
skapar engagemang för förändring i det omgivande samhället. Ett viktigt uttryck för 
detta är den inbördes hjälpen liksom gemenskapen runt det bord där Herrens måltid 
firas.17 För att avgöra för församlingen angelägna frågor inbjuds alla medlemmar att 
i samtal och under bön om Andens ledning gemensamt söka Guds vilja (Apg 15:28, jfr 
v 22). 

16 Detta brukar kallas ”det allmänna prästadömet”. 
17 Se Gudstjänstboken, 2005, s 23-24.
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Karismatisk

Det är Guds Ande som sammanfogar de troende till ”en och samma kropp” (1 Kor 
12:13), till en församling som är Kristi kropp. Enligt Nya testamentet är Anden  
närvarande i de troendes liv och gemenskap på många olika sätt. ”Utan den heliga 
Anden är Gud avlägsen, stannar Kristus i det förflutna, blir evangeliet tomma ord, 
är församlingen bara en organisation, mission propaganda, gudstjänst en gruppter-
api och kristet liv en slavmoral.”18  

Utifrån denna förståelse av Andens verk sammanfattar vi vår karismatiska identitet i 
följande punkter:

(i) Församlingen är i Nya testamentets ljus karismatisk.19 Det är Anden som gör skillnad 
genom att förmedla frälsningens nåd och liv. Det betyder att Anden är den som ger 
den kristna församlingen dess liv genom historien och ut över världen. Den hjälper oss 
att bli det vi i Kristus redan är. På så vis är Anden den som, främst genom 
församlingen, utbreder Guds rike. 

(ii) Karismatik innebär Guds Andes gåvor och kraft till upprättelse för hela livet. 
I vår andliga tradition, med delaktighet i helgelserörelse och pingstväckelse, finns en 
uppmaning till ständig överlåtelse åt ”Herren som är Anden” (2 Kor 3:17).  
Det finns en värdefull variation av karismatiska uttryck inom varje enskild församling 
och mellan olika församlingar (1 Kor 12:4-11). De gåvor och tjänster som Anden ger 
ska bidra till den gemensamma uppbyggelsen, (Ef 4:11-12). De bidrar även till 
profetisk samhällskritik, fysiskt, psykiskt och andligt helande liksom befrielse och 
upprättelse, men även att vägleda i prövning och urskiljning av vad som är sunt i tro 
och liv (1 Kor 12:10, 1 Thess 5:19-22). Det betyder alltså att det karismatiska kommer 
till uttryck genom olika personliga och gemensamma erfarenheter av Anden i guds- 
tjänsten, diakonin, hemmet, vardagslivet och yrkeslivet. Genom Anden kan  
församlingen bli en försmak av Guds rike i dess kommande fullhet.

(iii) I Andens liv hör karaktär och nådegåvor ihop. Genom att tillhöra Kristus har alla tro-
ende, unga och äldre, kvinnor och män, fått Anden som gåva och uppmanas i Skriften 
att låta sig ständigt uppfyllas och präglas av den helige Ande (Ef 5:18),  
vara bärare av Andens frukt (Gal 5:22-23) och ta emot och tjäna med de gåvor som 
Anden ger (Rom 12, 1 Kor 12). Andens gåvor är inte förknippat med position eller 
hierarki, utan mönstret för tjänst i Andens kraft är alltid förknippat med en alltmer 
kärleksfull och kristuslik karaktär. 

18 Citat ur tidigare förslag till församlingsordning för församlingar inom EFK, i De troendes gemenskap, 
2003, s 16. 
19 Grekiskans charis, nåd, och charisma, nådegåva, återfinns i ordet karismatisk. Teologiskt sett har alltså 
ordet en annan innebörd än det fått i sekulärt språkbruk genom sociologen Max Weber (stark personlig 
utstrålning, förmåga att fascinera och påverka andra). Ordet fick en förstärkt betydelse i vår tid genom 
den världsvida karismatiska förnyelsen och väckelsen som påverkade stora delar av kristenheten från 
mitten av 1960-talet och framåt.
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(iv) EFK betonar en missionell karismatik. Andens verk i och genom församlingen är ett 
uttryck för det Gud vill göra i världen (Ef 1:13-14, 2 Kor 1:22). Anden leder både den 
enskilde kristne och församlingen ut i gudsrikets tjänst. Andens gåvor ges också som 
en utrustning för dess mission. Det kan ses i såväl Jesu liv och tjänst som i 
Apostlagärningarnas beskrivning av den tidiga kyrkan.

Andens ledning i missionsuppdraget är alltid i harmoni med Guds ord men kan 
ändå ibland vara överraskande, såsom den var för Paulus när han hindrades i sina 
planer och leddes in i nuvarande Europa (Apg 16). I uppdraget att vända människor 
“från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud” (Apg 26:18) är vi helt 
beroende av Guds Ande. Det är bara genom Andens verk som en genuin  
omvändelse och befrielse från det ondas makt kan ske.

Gemenskap och mission

Församlingarnas relationer i gemenskap och mission gör Kristi kropp i vidare mening 
synlig och blir ett vittnesbörd om Guds rike. Därmed förverkligas den kristna för-
samlingens identitet och kallelse, så att den i en ny tid med trohet mot Guds ord och 
relevans i samtiden kan uttrycka och förmedla evangeliets innehåll och karaktär, och 
därmed förmedla hopp till människor i vår tid. 

Vi är självständiga församlingar tillsammans i ömsesidig överlåtelse till varandra.  
Tillsammans har församlingarna format en organisation utifrån en gemensam vision 
och ett tydligt uppdrag. Eftersom vårt samarbete mycket handlar om att identifiera 
och utrusta ledare, är det också viktigt att formulera vår ledarskapssyn. 

Självständiga församlingar i ömsesidig överlåtelse

EFK är en församlings- och missionsrörelse vars ändamål är ”att bedriva och koordinera 
missionsverksamhet inom och utom Sverige samt erbjuda resurser som svarar mot 
behov hos samarbetande församlingar”.20 Församlingarna arbetar tillsammans under 
den gemensamma visionen Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela  
människan över hela världen.

I stadgarna klargörs även att ”Evangeliska Frikyrkans identitet beskrivs i grund- 
dokument antagna av kongressen”.21 EFK är också enligt stadgarna ett trossamfund.22 
Innebörden i detta kan tydliggöras genom att ytterligare klarlägga förhållandet mellan 
församlingarna och EFKs organisation. Det förhållandet är avgörande för vår så kallade 
”kyrkosyn”. Stadgarnas formulering innebär att de lokala församlingarna är den 

20 Stadgar för Evangeliska Frikyrkan § 1. 
21 Stadgar för Evangeliska Frikyrkan § 1. 
22 I lagen definieras trossamfund som ”en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att  
anordna gudstjänst”.  Detta är förstås en juridisk definition, men ord som gemenskap, religiös och  
gudstjänst antyder en djupare teologisk innebörd. Se Lag om trossamfund 1998:1593, § 2. Denna lag ses 
nu över och i SOU 2018:18 föreslås en delvis ny definition av ett trossamfund. Förslaget i utredningen är 
”Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap som utövar religiös verksamhet genom gudstjänst, 
bön, meditation eller ritualer.”
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grundläggande storheten. De förblir fria och självständiga men har slutit sig samman 
för att uttrycka sitt ömsesidiga beroende och sin överlåtelse till varandra. I detta finns 
en varaktig och förpliktande gemenskap som alltså inte bara uttrycks inom en lokal 
församling utan också mellan församlingar.23

Redan på Nya testamentets tid hade församlingarna på olika orter tydliga relationer 
till varandra. Församlingarna hade ett gemensamt missionsansvar och sökte enhet i 
tron. Gemenskapen och enheten mellan församlingarna förkroppsligades i den  
personliga funktion som bland annat apostlarna hade. När de gemensamt kom 
fram till en slutsats var det naturligt att de förmedlade det till de andra 
församlingarna (Apg 15:22-31, 41). 

En sådan gemenskap kan uttryckas såväl lokalt som regionalt och nationellt, genom 
församlingar som bejakar sin tillhörighet till varandra. När församlingar visar  
delaktighet i församlings- och missionsrörelsens utveckling liksom när församlingarna 
genom sina representanter samlas till gudstjänst, för samtal i frågor kring tro och liv 
och fattar beslut i gemensamma angelägenheter, synliggörs överlåtelsen till varandra.

Genom beslut av EFKs styrelse, som är vald av församlingarnas ombud vid kongress, 
kan nya församlingar få ställning som i EFK ”samarbetande församling” som är det 
sätt vi benämner en församling som är medlem i trossamfundet EFK. Att bli en i EFK 
samarbetande församling innebär att man går in under de ömsesidiga förpliktelser 
och de teologiska övertygelser som vi här beskriver.24 Dessa förpliktelser bygger på 
en ömsesidig delaktighet och ansvarighet som innebär dels att församlingarna 
engagerar sig i samfundsgemenskapen och tar ansvar för det gemensamma arbetet, 
dels att EFKs organisation och de gemensamma institutionerna betjänar 
församlingarna utifrån församlingarnas uppdrag och behov. 

Organisationen

Församlingen är ur teologisk synpunkt i första hand en organism, men den är också 
både ur sociologisk och teologisk synvinkel en organisation. Både som organism och 
organisation formar församlingen sina strukturer och funktioner. Utifrån denna  
dubbla identitet söker församlingen sin form i tid och rum. Församlingens yttre  
strukturer är inte låsta till bestämda historiska och sociologiska mönster utan måste 
ständigt prövas och förändras. På samma sätt bör samfundsgemenskapens strukturer 
inte vara låsta till ett visst bestämt historiskt mönster utan vara öppna, tjänande och 
utgå från de uppgifter som församlingarna ger organisationen. 

Beslut på nationell nivå inom EFK i Sverige uttrycker, på basis av representation och 
förtroende, församlingarnas gemensamma vilja. Tillsammans utser församlingarnas 
ombud en styrelse och missionsdirektor(er). Styrelse och missionsdirektorer formar 

23 Detta kallas bland teologer för modifierad kongregationalism. 
24 Stadgar för Evangeliska Frikyrkan § 2. I stadgarna beskrivs såväl hur man blir en i EFK samarbetande 
församling som hur man lämnar eller inte längre kan stå kvar inom EFK. 

sedan tillsammans en organisation som utgör den juridiska personen EFK och som ska 
genomföra det som församlingarna vill göra tillsammans i Sverige och internationellt.

Organisationen ger resurser och hjälp för att församlingarna tillsammans ska nå 
längre i evangelisation, församlingsgrundande, ledar- och församlingsutveckling 
och i diakoni och samhällsutveckling i Sverige och internationellt. 

För församlingarna innebär samfundsgemenskapen att bära det gemensamma 
arbetet. Det sker i förbön, genom att engagera sig i samtal, rådslag och beslut i 
gemensamma organ regionalt och nationellt, bidra till det gemensammas ekonomi 
utifrån sina möjligheter och kontinuerligt inspirera till delaktighet genom att 
förmedla relevant information.

Uppdraget

Ur församlingens identitet kommer uppdraget i världen, vad den är kallad att 
göra.25 Församlingen är ett tecken och en försmak på Guds rike och i sin funktion 
i världen ett redskap för detta rike. Som församlingar i ömsesidig överlåtelse till 
varandra finns vi i ett gemensamt missionsuppdrag såsom vi beskriver det under 
rubriken missionell ovan. 

För att församlingarna bättre ska kunna fullgöra missionsuppdraget har EFKs 
organisation fått sitt uppdrag formulerat på följande sätt: 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. Vi vill förverkliga 
detta genom att identifiera, fördjupa, modellera och sända.26

Vi har också, som det betonades inledningsvis, en djup samhörighet med den 
kristna kyrkan i stort. Den enheten tar sig uttryck i gemenskap och relationer, men 
också genom samverkan i uppdraget. Utifrån Jesu ord om enhetens betydelse för 
vittnesbördet utåt (”för att världen ska tro”) vill EFKs organisation framför allt 
verka för ökad samverkan i mission. Gemenskap och samhörighet är viktigt i sig, 
men den dynamik och de positiva effekter som uppnås genom enhet, samverkan 
och partnerskap är också uttryck för ett gott förvaltarskap och en viktig resurs för 
att möjliggöra att missionsuppdraget fullbordas.

Med samverkan i mission avser vi dels den strävan efter enhet och samarbete som 
vi vill ska känneteckna alla våra insatser, dels också mer specifika insatser för att 
utveckla nya former för samverkan i mission, inte minst tillsammans med de nya 
missionsaktörerna bland våra samarbetskyrkor och partner, i vårt eget land och 
över hela världen. Tillsammans med andra vill vi verka för att utmana onda krafter, 
vara kanaler för Guds kärlek och redskap för Guds rike lokalt, i Sverige och  
internationellt (Jfr Apg 1:8). 
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25 Se Lausannedeklarationen, artikel 1: Gud ”har kallat ett folk åt sig själv ut ur världen och sänder sitt 
folk tillbaka in i världen för att vara hans tjänare och vittnen”. 
26 Uppdraget antogs av EFKs Extra kongress 2015.  församling som hur man lämnar eller inte längre kan 
stå kvar inom EFK. 



2 2   K O N G R E S S  2 0 2 0 K O N G R E S S  2 0 2 0   2 3

Ledarskap och tjänst

En viktig del av det vi gör tillsammans är att träna ledare för tjänst i församling och 
internationell mission. Därför behöver vi tydliggöra vår syn på ledarskap och tjänst. 

Nya testamentet beskriver olika gåvor och tjänster där ledarskap är en naturlig 
del, med syftet att kvinnor och män, unga och äldre, tillsammans bygger upp Kristi 
kropp och fungerar i tjänst för varandra (Rom 12:4-8, Ef 4:11-13). Denna vision av 
kollektivt och tjänande ledarskap förenas med grundtanken att en ledare ska vara 
frimodig i sitt uppdrag, en förebild för troende i ”kärlek, tro och renhet” och ha ett 
”gott rykte bland utomstående” (1 Tim 4:12-16, 3:7). På alla nivåer inom EFK sker 
ett demokratiskt beslutsfattande som ett uttryck för en värdering av alla troendes 
bidrag i sökandet efter Guds vilja och Kristi sinne. En naturlig konsekvens av detta 
är att de som utövar ledarskap lyssnar till andra, har förtroende och står ansvariga 
inför dem man är utsedd att leda och tjäna.

I ett bibliskt perspektiv råder en jämställdhet mellan kvinnor och män i skapelse 
och frälsning såväl som i de andliga gåvorna och tjänsterna. På grund av syndens 
konsekvenser har detta ofta skymts genom historien. Det finns därför anledning att 
särskilt främja kvinnors möjligheter och vilja att söka sig till alla sorters ledaruppdrag. 
Grunden för tjänst i Guds rike är Guds kallelse och gåvor. EFK bejakar att alla tjänster 
i församling och mission utövas av kvinnor och män på lika villkor och i berikande 
samverkan. 

För tjänst som pastor eller missionär inom EFK med ett erkännande i den större  
samfundsgemenskapen finns särskilda kriterier.27 Dessa kriterier är bland annat 
personlig kallelse bekräftad i församlingsgemenskapen, förtroende, utbildning, 
erfarenhet och avskiljning som är gemenskapens fullmakt till missions- och 
pastorstjänst. Det är naturligt för pastorer och missionärer att stå i kontinuerliga 
relationer till den större gemenskapen. Det förutsätt också att de respekterar EFKs syn 
i grundläggande trosfrågor såsom de beskrivs i detta dokument. 

Sammanfattning

I gemenskap med den kristna kyrkan i stort vill EFK som en evangelisk frikyrka vara ett tros-
samfund i vilket självständiga och ömsesidigt beroende församlingar står tillsammans i ge-
menskap och mission. Som en evangelikal, missionell, baptistisk och karismatisk rörelse vill EFK 
förverkliga sin vision ”Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över 
hela världen”. Det sker genom att verka för en dynamisk rörelse av missionella församlingar 
som utbreder Guds rike genom att grunda församlingar, träna ledare och tjäna i samhället.

R E V I D E R I N G S F Ö R S L A G :  E F K S  T R O  O C H  S J Ä LV F Ö R S T Å E L S E

27 Se dokumentet Pastor inom Evangeliska Frikyrkan antaget av EFKs styrelse 23:e mars 2019.

F R Å G A  O M  A R V O D E  T I L L  S T Y R E L S E O R D F Ö R A N D E

Fråga om arvode till 
styrelseordförande
Styrelsen lämnar följande underlag till kongressen för beslut:

Styrelsen har sedan en tid bearbetat frågan om möjlighet till arvodering av 
ordföranden. I Evangeliska Frikyrkans stadgar omnämns inte frågan om 
arvodering av styrelseordföranden och heller inte på vilken nivå i organisationen 
ett sådant beslut kan fattas. En fråga har gått till EFKs revisor som bedömer att det 
är en fråga för styrelsen att besluta om. Styrelsen ser dock ett värde i att frågan 
lyfts till kongressen för beslut, trots att inga formella krav finns om detta.

Den främsta motiveringen till arvodering av ordföranden är att vi ser det som 
rimligt med en viss ekonomisk ersättning för den omfattande arbetsinsats som 
ordföranden förväntas göra. I uppdraget ingår utöver att ansvara för styrelse- 
arbetet även att vara arbetsgivaransvarig för missionsdirektorerna, vilket bl a 
innebär kontinuerliga kontakter och utvecklingssamtal med missionsdirektorerna.
 
Vi menar att detta beslut för just detta uppdrag inte ändrar vår prägel som  
lekmannarörelse med stort inslag av ideella insatser på olika nivåer.
Vid en förfrågan ställd till några av EFKs systersamfund framgår att  
Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen praktiserar arvodering av styrelse-
ordföranden sedan några år tillbaka.

Kongressen föreslås besluta 
 
att införa ett arvode på ett prisbasbelopp* per kalenderår** till ordföranden i  
Evangeliska Frikyrkans styrelse.
 

*Prisbasbeloppet år 2020 är 47 300 kr.

** Vid tillträde eller avslut av uppdrag som styrelseordförande under pågående 
kalenderår utbetalas del av ett prisbasbelopp i proportion till den del av året som 
uppdraget innehas.
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Uppföljning av kongressbeslut 
gällande teologiskt råd
Styrelsen lämnar följande underlag till kongressen för beslut:

Bakgrund
Vid EFKs Kongress 2018 i Mariestad bearbetades i samtal begreppen missionsinriktad och baptistisk utifrån 
EFKs tro- och självförståelsedokument. I samband med detta samtal togs ett beslut utifrån ett  
tilläggsyrkande. Kongressen beslutade:

 att ge styrelsen i uppdrag att bereda frågan rörande ett särskilt råd för teologisk bearbetning 
 senast kongressen 2020.

Styrelsens beredning av förslaget
Vi ser det som angeläget att EFK på olika sätt ger utrymme för teologisk bearbetning, detta görs t.ex. vid 
våra skolor, i församlingsmiljö och i mötesplatser som samfundet bjuder in till. Ett exempel på detta är  
processen kring EFKs tro- och självförståelsedokument som lyfts på kongress, representantskapsmöte, 
Torpkonferensen och i tio forumsamlingar.

Styrelsen är alltså positiv till initiativ för att stimulera det teologiska samtalet i samfundet. Dock anser vi att 
det vore olyckligt att tillsätta ett fast teologiskt råd. Anledningen till detta är:

• Ett fast teologiskt råd skulle kunna uppfattas som ett läroämbete vilket skulle stämma illa med vår  
 baptistiska grundsyn om att teologin primärt formas i församlingarna.
• Med ett fast teologiskt råd uppstår frågetecken kring detta råds mandat i relation till styrelsen,  
 missionsdirektor och även kongressen/församlingsrörelsen.
• Ett fast teologiskt råd skulle få mycket stort inflytande över läran i samfundet och därmed skulle 
 tillsättandet av representanter till rådet bli en svår process.

Styrelsens förslag
Med förslagets intentioner som bakgrund och EFKs identitet som sammanhang vill vi föreslå att EFK skapar 
former för tillsättande av tidsbegränsade teologiska råd för specifika frågor och situationer. Ett gott  
exempel är här hur vi har arbetat med bearbetningen av EFKs tro- och självförståelsedokument. 

Kongressen föreslås därför besluta 

att uppdra åt styrelsen att vid behov tillsätta tidsbegränsade teologiska råd som får i uppdrag att bereda 
och belysa en särskild teologisk fråga,

att tidsbegränsade teologiska råd bör ha representation från ALT, församlingsrörelsen och organisationen.

U T V Ä R D E R I N G S R A P P O R T  O M  E F K  2 0 2 0

Uppföljning av EFK 2020
Bakgrund
Vid EFKs årskongress 2010 antogs måldokumentet EFK2020. Detta hade föregåtts av en omfattande samtals-
process med många samlingar i landets församlingar. Dokumentet som antogs innehåller i huvudsak två 
delar. Den första delen är beskrivande texter på nuläget 2010 och hur vi som rörelse ville ta oss an den värld 
vi lever i. Rubrikerna var:

- Vi utmanas av…
- Vi vill se…
- Vi vill utmana…
- Vi vill hålla samman…

Denna analys är idag 10 år senare fortfarande aktuell i flera delar men vi kan också konstatera att mycket 
har hänt under denna period som vi inte förutsåg. Det handlar t.ex. om integrationsfrågan, klimatfrågans 
aktualitet och digitaliseringen.

Den sista delen i dokumentet var av en annan art och hade rubriken
Vi vill se resultat av detta före år 2020 i form av…

Under denna rubrik fanns 8 mål varav 7 av målen var kvantitativa. I detta dokument sker en uppföljning av 
dessa mål. Dokumentet ska ses som ett underlag för samtal och analys, vi har inte gjort någon undersök-
ning som kan svara på orsakerna till resultatet utan det samtalet önskar vi ska fortsätta i rörelsen.
 
Mål 1: Att antal dop i EFKs församlingar överstiger 1000 per år.
Under flera år efter 2010 låg dopsiffrorna relativt stilla medan en ökning skedde 2015-2018. 
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Mål 2: att vi har planterat 75 nya församlingar.
Detta mål är inte helt självklart hur det ska tolkas och räknas. Vi kan dock konstatera att 31 initiativ har 
tagits av människor eller församlingar inom EFK, av dessa har 5 st lagts ner. Utöver de har ytterligare 8 
pionjära initiativ tagits som inte till en början startat av EFK men som blivit en del av EFK i ett tidigt skede 
i sin historia, detta handlar främst om migrantförsamlingar. Av alla initiativ är det totalt 15 församlingar 
som valt att bli en i EFK samarbetande församling.

Mål 3: att mer än 75 av våra församlingar ser tillbaka på en femårsperiod av tillväxt på över 10% i antal 
medlemmar.
I perioden 2015-2019 var det 50 församlingar som hade en tillväxt på minst 10%. Detta är mer än perioden 
innan målet antogs men ändå inte i den nivå som vi ville se.

Mål 4: att antal personer i församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet utgör mer än 20 000.
2010 var det 15133 personer i församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet. Trenden har varit relativt 
stillastående och 2019 rapporterades 14 898 personer. 

Mål 5: att antalet personer utsända av EFK i internationell mission uppgår till 150.
Januari 2010 var antalet av EFK utsända i internationell mission 69 personer enligt handboksvillkor och 23 
personer utsända på särskilda villkor. Den 1 januari 2020 var 44 personer utsända på handboksvillkor och 
ytterligare 18 personer inom ramen för det flexibla sändandet. Under 2014 initierades strukturer för att 
förändra och förnya strukturerna för sändande.   

Mål 6: att andelen med utländsk bakgrund i vår rörelse speglar samhället i stort.
2010 var endast drygt 10% av de som var engagerade i EFK-församlingar personer med utländsk bakgrund. 
2019 var motsvarande siffra 17,7 %. Enligt SCB var andelen med utländsk bakgrund i Sverige 2019 19,6% 
och därmed kan vi se att målet är uppnått.

Mål 7: att insamlingarna i församlingsrörelsen per medlem motsvarar tiondegivandet.
I samband med den årliga statistikinsamlingen i församlingarna ställer vi frågan kring givandet. Alla  
församlingar svarar inte på detta och vi har inte heller någon komplett bild av alla typer av insamlingar 
som sker i församlingarna men utifrån det vi fått in och det vi vet kommer in genom personliga gåvor till 
EFK bör givandet i snitt ligga på ca 6500 kr/år och medlem. Det innebär att vi är långt ifrån målet om att 
10% av medlemmars inkomst skall komma in i givandet i rörelsen, då skulle nivån ligga ca 4 ggr högre. 

Mål 8: att vårt lokala och internationella arbete tränar lärjungar till Jesus, förändrar negativa samhälls-
strukturer, bryter ned orättvisor och bekämpar fattigdom på ett märkbart sätt.
Detta är det enda av målen som inte är mätbart. Att vi i församlingar och internationell mission arbetar för 
att träna lärjungar, förändra negativa samhällsstrukturer, bryter ner orättvisor och bekämpar fattigdom 
finns det många exempel på. Vilka resultat vi uppnår i detta arbete är en betydligt mer omfattande och 
komplex fråga att svara på. I denna redovisning görs ingen genomgripande översyn av hur EFK arbetar 
med detta mål.

Kongressen föreslås besluta
att notera rapporten.

M O T I O N  -  S T A T I S T I K R E D O V I S N I N G

Norrahammar 2020-01-07

Motion till årskonferenserna/ årsstämmorna 2020 
Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan, Pingst Fria Församlingar och  
Evangeliska Frikyrkan.

Det kyrkliga landskapet ritas om i vårt land. 
Lokala församlingar växer samman på ort efter ort. 
En del blir dubbelanslutna, andra trippel och kanske även quattroanslutna!
Som det är nu, för en församling som är ansluten till mer än ett samfund, åläggs den 
som är ansvarig för redovisningen av den årliga statistiken att lägga onödigt mycket 
tid på att fylla i blanketter till vart enda ett av de samfund som församlingen är 
ansluten till. Samfunden ställer liknande frågor fast delvis lite olika ställda... (De som 
redovisar ungdomsverksamheten har dessutom kommunens blanketter att fylla i.)
Hur mycket tid blir inte det i onödigt dubbel/trippelarbete i Kristi kropp i Sverige?

Vi tycker att ovan nämnda frikyrkosamfund skulle kunna komma överens om att göra 
en GEMENSAM redovisningsblankett. Gärna i samråd med SST (myndigheten för stöd 
till trossamfund). 
Det kommer säkert att innebära ett givande och tagande från samtliga parter, där 
någon ”hjärtefråga” får läggas åt sidan, men slutmålet blir ändå något som främjar 
ekumeniken och församlingarna.

Vi vill att samfundsstyrelserna får i uppdrag att verka aktivt, gärna i samråd med SST, 
för att församlingar som är anslutna till Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan, 
Pingst Fria Församlingar och Evangeliska Frikyrkan får en GEMENSAM STATISTIK- 
REDOVISNINGSBLANKETT för redovisning av församlingarnas årliga statistikuppgifter.
Alternativt att det skall vara tillräckligt att man som församling skickar in en (1) 
blankett till fritt valt samfund som man är ansluten till. Den samfundsadministration 
som får statistiken, tar ansvar för att dela med sig av den till de samverkande  
församlingarnas samfund.

Vi ser gärna att det blir ett digitalt lättarbetat formulär, men den bör finnas tillgänglig i 
pappersformat /utskriftsvänlig också.

Vi lämnar över frågan till konferensen

Motion 1
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Styrelsens svar på motionen:
Till kongressen har en motion inkommit som föreslår att samfundsstyrelserna för 
Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Equmeniakyrkan och Pingst FFS ska 
verka för en gemensam statistikredovisning för att undvika merarbete för de  
församlingar som är dubbel- eller trippelanslutna.

Vi har i EFKs styrelse förståelse för den frustration som uttrycks i motionen. Frågan har 
uppkommit tidigare och diskuterats av statistikansvariga inom berörda samfund.  
Det finns grundläggande frågor kring förändring av antal medlemmar samt antal 
betjänade som är lika för alla. Vid sidan av det ställer respektive samfund lite olika 
frågor som man önskar svar på. Där kan troligen en del förenklas. En utmaning med 
gemensam redovisning är att berörda samfund idag använder olika system för  
statistikredovisning, vilket kan vara komplicerat och ofta kostsamt att byta.
 
För att se vad som kan göras för att underlätta statistikredovisningen, inte minst för 
kyrkor anslutna till fler än ett samfund, bör statistikansvariga i respektive samfund 
utreda frågan med mål att förenkla redovisningen.

Kongressen föreslås besluta
att EFKs styrelse får i uppdrag att utreda frågan om samfundsgemensam försam-
lingsstatistik och att återrapportering sker vid Representantskapsmöte 2021.

Församlingsledningen i Slättenkyrkan, 
Norrahammars Frikyrkoförsamling
(SAM & Equmeniakyrkan)
Samuel Drewitz – Pastor. 
E-post: samuel.drewitz@slattenkyrkan.se

Församlingsledningen i Tabergs 
Missionsförsamling
(SAM & Equmeniakyrkan)
Daniel Lundstedt – Pastor. 
E-post: pastor@tabergsmissionskyrka.se

Församlingsledningen i Habo  
Missionskyrka 
(SAM & Equmeniakyrkan)
David Ivansson - Pastor. 
E-post: davidivansson@gmail.com

Församlingsledningen i Mullsjö 
Missionskyrka 
(SAM & Equmeniakyrkan)
Håkan Johansson – Pastor. 
E-post: hakan.johansson@ 
mullsjomissionskyrka.se 

Församlingsledningen i Lekeryds 
Missionskyrka 
(SAM & Equmeniakyrkan)
Kennet Heinevik – Pastor. 
E-post: kennet@lekerydsmissionskyrka.se

Församlingsledningen i Emåkyrkan. 
Bodafors Frikyrkoförsamling 
(EFK, SAM & PingstFFS) 
Eva Albertsson – Pastor. 
E-post: pastor.eva@emakyrkan.se

Församlingsledningen Råslätts 
församlingsgemenskap, Jönköping. 
(EFK & SAM) 
Robin Minshull – Pastor.      
E-post: robin@rfg.se

Församlingsledningen Brunnsparkskyrkan, 
Tranås. (EFK & PingstFFS) 
Maria Eriksson – Pastor. E-post: maria.
eriksson@brunnsparkskyrkan.se

Församlingsledningen i Nässjö Allians och 
Baptistförsamling 
(SAM & EFK) 
Martin Olofsgård – Pastor. 
E-post: martin.olofsgard@gmail.com

Församlingsledningen i Klockargårdskyr-
kan, Malmbäcks Frikyrkoförsamling 
(EFK, SAM & PingstFFS) 
Alf Johansson– Ordförande 
E-post: alf@tohult.se

Församlingsledningen i Sävsjö Allians 
Pingst 
(SAM & PingstFFS) 
Annika Zetterheim – Ordförande.
E-post: kontakt@savsjoallianskyrka.se

Församlingsledningen i Betelförsamling-
en, Vaggeryd (EFK & SAM) 
Jakob Fhager Bjärkhed – Pastor. 
E-post: pastorbetelvaggeryd@gmail.com

Församlingsledningen i  
Centrumförsamlingen Forserum 
(SAM & PingstFFS) 
Jakob Svensson – Pastor. 
E-post: jakob.svensson@ 
centrumforsamlingen.se

Församlingsledningen i Rydaholms  
Frikyrkoförsamling 
(EFK, SAM & PingstFFS) 
Rickard Ellbrant – Pastor. 
E-post: rickard@rydaholmsfrikyrka.se

Församlingsledingen i Brokyrkan, Hok. 
(SAM PingstFFS) 
Anneli Rehnberg – Pastor. 
E-post: info@brokyrkan.net 

Församlingsledningen Löfstadkyrkan 
Tranås. 
(SAM & Equmeniakyrkan) 
Per-Gunnar Enocsson – Pastor. 
E-post: pecka@lofstadkyrkan.se

Församlingsledningen Hamnkyrkan 
(EFK & PingstFFS)
Peter Bjuvensjö – Ordförande. 
E-post: bjuvensjo@telia.com

Församlingsledningen i Hångers Frikyrka 
(Equmeniakyrkan, SAM & PingstFFS) 
Samuel Skog – Ordförande. 
E-post: samuel.skog.ss@gmail.com

Församlingsledningen i Horda Frikyrka 
(SAM PingstFFS) 
Andre´ Lundquist – Pastor. 
E-post: info@hordafrikyrka.se

M O T I O N  -  E K U M E N I S K  K O M M U N I K A T I O N

Som kristet samfund ingår EFK naturligt nog i flera olika ekumeniska samarbetsorgan. Där representerar våra 
valda ombud oss som enskilda EFK-medlemmar och lokala församlingar. Detta är oftast okontroversiellt.  
Men vid något tillfälle kan det hända att våra representanter förväntas stå bakom uttalanden där det kan 
ifrågasättas om dessa speglar medlemmarnas kristna människosyn och inställning i stort. Och då bör ett öppet 
samtal kunna föras om detta, för att vi som samfund i samförstånd ska kunna lägga ut riktningen framåt.

Vi som lokal församling i Östanåskyrkan i Köping har uppmärksammat två sådana tillfällen, och båda gäller 
Svenska Missionsrådet, där vi är representerade. Det första tillfället gällde 50-årsdagen av sexdagarskriget i 
Mellanöstern. Det är oklart huruvida ett organ som Svenska Missionsrådet över huvud taget är kallat att uttala 
sig om detta. Men om nu så vore fallet, kunde man möjligen ha uppmärksammat att det var 50 år sedan som 
Jerusalem enades och inte bara judar, utan alla religioner, garanterades fritt tillträde till sina heliga platser. 
Istället gjordes ett uttalande betitlat ”50 år av ockupation”, och som utgör en lång lista med anklagelser mot 
staten Israel, och som avslutas med några symboliska ord av kritik mot den palestinska myndigheten, som ett 
fikonlöv av objektivitet.

Det andra tillfället gällde en kontroversiell skrivning i Svenska Missionsrådets jämställdhetspolicy som gav  
uttryck för en abortsyn som är så främmande för kristen människosyn att Katolska kyrkan lämnade SMR:s 
styrelse i protest. Det gjorde dock inte EFK, och vi har inte sett något offentligt yttrande eller avståndstagande 
från EFK i frågan.

Vi ifrågasätter starkt att dessa utspel från Svenska Missionsrådet är förankrade i de breda medlemslagren i EFK. 
Men likväl är de tagna i vårt namn så länge EFK inte tagit avstånd, vilket Katolska kyrkan gjorde i det andra 
fallet.

Vi ställde därför en fråga till EFK:s styrelse i november 2018 angående det ovan nämnda, och fick också ett svar. 
Men eftersom det vänliga svaret inte gjorde oss klokare kände vi det nödvändigt att så att säga lyfta upp dessa 
frågor på bordet för att diskuteras vid närmaste årskongress, som ju infaller i år.

Vi vill alltså veta årsmötets mening huruvida Svenska Missionsrådets agerande i dessa två ovan nämna fall kan 
anses överensstämma med EFK:s kristna människosyn och linje.

Om det visar sig att svaret på den frågan är nej, menar vi att vi som samfund inte har rätt att tiga för  
ekumenikens skull utan måste markera. Vi har ett moraliskt och andligt ansvar att inte kompromissa om vår 
kristna människosyn eller med vårt namn medverka till en politisering av sammanhang som bör vara opolitiska, 
och vi önskar att vi som samfund tydligt visar var vi står i dessa viktiga frågor.

För Östanåskyrkan i Köping

Susanne Andersson  Bengt Freed
Ordförande   Pastor

Motion 2
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Styrelsens svar på motionen:
Vi har i styrelsen lyssnat in de frågeställningar som lyfts i motionen. Frågorna om 
både Israel och abort är frågor som engagerar och där medlemmarna inom Svenska 
Missionsrådet (SMR) delvis tycker olika. I alla ekumeniska samarbeten gäller det att 
göra goda bedömningar om vilka frågor man ska driva och när det är rätt tid att 
göra det.

Styrelsen har kontinuerlig dialog med Anna-Maria Jonsson, som sitter i SMRs  
styrelse för EFK, och med Thorine Arenius, som är ordförande i SMRs Utvecklings-
utskott, om arbetet inom SMR. Styrelsens bedömning är att goda avvägningar görs 
av dem och att det förs konstruktiva samtal om dessa frågor inom SMR. 

Kongressen föreslås besluta
att, då det saknas tydliga beslutsförslag i motionen, avslå motionen.

Hur för vi vidare samtalet om samkönade relationer 
inom samfundet och blir en välkomnande och  
lärjungaformandegemenskap för alla

Motion till Evangeliska Frikyrkans kongress 2020

Inledning
Det senaste året har det i gruppen ”EFK ledare” på Facebook varit flera längre  
diskussioner om samkönade äktenskap och homosexualitet. Gruppen har lite drygt 
tusen medlemmar och många har varit engagerade på olika vis, även om det är ett 
fåtal som har gjort de flesta inläggen. Det finns några frågor som förmodligen de 
flesta av oss är överens om som behöver bearbetas vidare, inte minst när det kommer 
till praktisk teologi och bemötande av HBT-individer i våra församlingar.

Vi som skriver den här motionen har kommit till olika slutsatser i sakfrågan, men är 
överens om att vi vill arbeta för att hålla ihop samfundet och gå stärkta ur de samtal 
vi önskar följer de närmaste åren.

Bakgrund
Evangeliska frikyrkan är en del av den världsvida evangelikala rörelsen. Det innebär 
bland annat att vi har Bibeln som rättesnöre för lära och liv. Vi ser samtidigt att det 
bakom varje kristet etiskt resonemang finns impulser från heliga texter, traditioner 
och sedvänjor, vetenskaplig kunskap och erfarenheter.

Den praktiska innebörden av den grundhållningen har inneburit att EFK hittills har 
värnat om en klassisk kristen syn på äktenskapet som en unik förening mellan en 
man och en kvinna, och att sexuallivet hör till äktenskapets gemenskap. Det har 
bland annat medfört att EFK historiskt inte har vigt personer av samma kön eller 
haft välsignelseakter i församlingen för personer av samma kön. Det är en hållning 
som EFK delar med stora delar av den världsvida kyrkan.

I västvärlden har samtidigt synen på äktenskapet och homosexualitet dramatiskt 
förändrats de senaste 40 åren. Samkönade äktenskap och relationer är allmänt  
accepterade i de flesta länder i västvärlden, inte minst utifrån att undersökningar 
idag visar att en viss procent av befolkningen identifierar sig som homosexuella. 
Detta påverkar även kyrkorna i västvärlden och är därmed något som EFK:s  
församlingar i Sverige behöver förhålla oss till. Samtalet sker parallellt i många 
kyrkor världen över idag. Samtalet har fått fart i evangelikala rörelser genom olika 
erfarenheter, bland annat när rörelsen Exodus, som arbetat för att ”konvertera” 
homosexuella, 2012 lade ner sin verksamhet.

Motion 3

M O T I O N  -  S A M K Ö N A D E  R E L A T I O N E R
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Styrelsens svar på motionen:
Styrelsen ställer sig positiv till motionens intentioner och förslag. Som styrelse vill 
vi också understryka de olika perspektiv som finns på frågan; teologiskt, pastoralt 
(praktik), missionellt och även medlemskapsperspektiv och att det är viktigt att hålla 
isär dessa perspektiv i samtalet. Vi vill även understryka vikten av att ha respekt för 
processen i rörelsen och att den får ta tid. Vi vill till motionen komplettera med en 
kortfattat bakgrundsbeskrivning av vad som gjorts i samfundet tidigare i frågan 
samt ge några tilläggsförslag.

Bakgrund
Samtalet om samkönade relationer har pågått på olika sätt i vår rörelse under 
flera år:
• Under 2016 bjöds församlingsledningar in till flera olika regionala sam 
 lingar där frågan belystes ur ett bibelteologiskt, ett historiskt och ett  
 församlingspastoralt perspektiv. 
• På Torpkonferensen 2018 anordnades ett seminarium med rubriken  
 ”Samkönade relationer i församlingsmiljön” där personer med olika  
 förhållningssätt till frågan om samkönade relationer fick komma till tals 
 i ett panelsamtal. 
• Våren 2019 anordnades en öppen föreläsningsdag med Debora Hirsch som  
 talade utifrån sin bok Redeeming Sex om ett missionellt perspektiv på  
 sexualitet, gender och identitet. 
• I februari 2020 kom ett samtalsmaterial ut med rubriken ”Låt oss prata om:  
 Samkönade relationer”, där församlingar får hjälp att börja samtalet utifrån  
 ett case och frågor kopplade till det. 
• Medarbetarförbundet har anordnat en studiecirkel utifrån boken Bekänna  
 färg med flera korta föreläsningar kopplade till det. 
• Dessutom har flera församlingar själva bearbetat frågan genom  
 föreläsningar och samtalskvällar. 

Kongressen föreslås besluta
att ställa sig bakom beslutsförslaget i motionen med tre tillägg:
• Att arbetsgruppens arbete tar sin utgångspunkt i hela EFK:s teologiska profil  
 som beskrivs med de fyra ledorden; evangelikal, karismatisk, baptistisk och  
 missionell. 
• Att gruppen har med ett internationellt perspektiv och belyser frågan också  
 utifrån våra internationella relationer.
• Att församlingsrörelsen bör involveras under arbetets gång och bjudas in  
 till en nationell forumsamling för att samtala om frågan i inledningen av  
 gruppens arbete.

Debatten har pågått länge
Frågorna kring hur homosexualitet ska förstås har funnits länge i våra sammanhang. 
Per-Axel Sverkers kompendium från 1980-talet har länge varit vägledande. Samtal har 
sedan 1970-talet förts vid ett flertal tillfällen, både inom dåvarande Örebromissionen 
och tillsammans med andra kyrkliga företrädare. Ofta har det varit i samband med att 
förslag presenterats om förändringar i statlig lagstiftning. Boken Den hemlösa  
sexualiteten gavs ut av Libris 2001. Den var ett försök att belysa frågorna om  
homosexualitet ur ett evangelikalt perspektiv. De senaste böckerna är Välkomna 
varandra (Libris 2017) som argumenterar för en omförhandling av inställningen till 
homosexualitet och Bekänna färg (Apologia 2019) som står för den traditionella 
hållningen.

Vi står inför en gemensam utmaning
Samhällets förändringar fortsätter i snabb takt. Kyrkorna ställs alltid inför frågan hur 
man ska förhålla sig till dessa förändringar: Ska man bjuda motstånd eller följa med? 
Frågan om HBT-individer är högst aktuell. Som rörelse behöver vi förhålla oss till det 
och fråga vad det innebär för oss. Vi står inför pastorala utmaningar. Det blir allt  
vanligare att församlingsmedlemmar bejakar en annan sexuell läggning än den  
heterosexuella och det krävs därför en strukturerad process för att bearbeta frågorna.

Vårt förslag till EFKs kongress 2020
Styrelsen bör få i uppdrag att utse en arbetsgrupp som närmare ska belysa frågorna 
med utgångspunkt från EFK:s evangelikala grundsyn. Gruppen bör analysera hur  
omtänkandet i samhället när det gäller samkönade relationer påverkar en rörelse 
som EFK och hur våra församlingar och dess medlemmar ser på samkönade 
relationer. Utifrån en teologisk och etisk reflektion bör ges goda råd för hur 
situationen kan hanteras på församlingsnivå samt reflektera över vilka utmaningar 
som uppstår för EFK som rörelse om medlemmar och församlingar tar olika ställning i 
sakfrågan. 

Arbetsgruppens arbete bör leda till en rapport eller en bok som kan bli ett underlag 
i samtal bland församlingsledare och på församlingsnivå. Arbetsgruppens arbete kan 
även innefatta någon form av mer öppen arbetskonferens då ett antal nyckelperso-
ner möts för mer ingående samtal och bearbetning av frågorna. Arbetsgruppen bör 
inkludera människor som har egna erfarenheter av de aktuella frågorna.

Beslutsförslag
EFK:s kongress ger styrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgift att 
teologiskt och etiskt belysa frågorna och komma med en rapport enligt ovan.

Örebro och Stockholm 2020-01-28

Jonatan Arenius Björn Cedersjö
Stefan Swärd  Niclas Öjebrandt

M O T I O N  -  S A M K Ö N A D E  R E L A T I O N E R
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S A M T A L S -  O C H  B E S L U T S R E G L E R

Enkla regler för samtal 
och beslut i EFKs  
Kongress 2020
Vem får yttra sig och vara med att fatta beslut? 
Till kongressen välkomnar vi alla medlemmar i församlingar som samverkar i EFK! 
Kongressen 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 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: Var koncentrerad! 

Dags för beslut
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.

Välkommen att delta i debatterna!
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Vision Ekumeniska  
Facket för anställda i frikyrkor och samfund 

www.visionekumeniska.se 

Alla vinner på att kyrkan är  
en bra arbetsplats 

Provläs en månad 
GRATIS!
Världen idag är en tydlig, saklig och 
varm kristen röst i mediebruset.

Välkommen att anmäla  
din provmånad:
•  prova.varldenidag.se 
•  018-430 40 50  
•  kundtjanst@varldenidag.se

www.varldenidag.se

Provmånaden innebär du 
får tidningen hemskickad  
tre dagar i veckan. Dess
utom får du tillgång till  
vår etidning (utkommer 
fyra gånger i veckan) och 
allt på varldenidag.se 

En minut om dagen
Håkan Arenius
En minut om dagen är en 
andaktsbok i twitterformat. 
366 korta bibelcitat följs av 
en reflektion.

www.libris.se


