Avtal om vänrelation mellan
Evangelische Kirche in Mitteldeutschland och Lunds stift

Nedanstående avtal ingås mellan Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) och Lunds stift
i Svenska kyrkan, här nedan kallade avtalsparterna,
•

i medvetande om den sedan 1983 existerande vänrelationen mellan Lunds stift och den
Evangeliska kyrkan i kyrkoprovinsen Sachsen (EKKPS),

•

med önskan om att fortsätta, förnya och bekräfta denna vänrelation också efter samgåendet
mellan den Evangeliska kyrkan i kyrkoprovinsen Sachsen och den Evangelisk-lutherska
kyrkan i Thüringen för att bilda EKM,

•

med utgångspunkt i de teologiska grundvalarna i § 1 av avtalet mellan Svenska kyrkan och
EKD av den 31 oktober 2002 (publicerade i den Tyska evangeliska kyrkans Amtsblatt 2002,
sid. 397).

§ 1 Avtalsgrund
(1) Avtalsparterna bemödar sig om att utöka och intensifiera sina mångfaldiga förbindelser och
kontakter. Detta sker genom gemensamma åtgärder och arrangemang samt ömsesidiga besök på
Landeskirche- och stiftsnivå, men särskilt på församlings-, kontrakts- och kyrkomedlemsnivå.
(2) Inom EKM har Propstei Halle-Wittenberg fått ansvaret för relationen och svarar för
kontakterna med Lunds stift.

§ 2 Vänrelationens mål
Vänrelationens mål är att:
1. på olika sätt upprätthålla kommunikation och utbyte mellan Lunds stift och EKM,
2. uppmuntra våra respektive församlingar att skapa särskilda vänrelationer med församlingar i
den andra kyrkan,
3. berika varandra genom olika erfarenheter inom kyrkliga, teologiska, kulturella och
samhälleliga områden,
4. genom att mötas gestalta gemenskap i medvetande om Guds närvaro,
5. tjäna varandra med våra olika gåvor,
6. be för varandra i vänförsamlingarna och stifts- (resp. kyrkokanslierna).
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§ 3 Vänrelationens förverkligande
(1) Vänskapsrelationen förverkligas genom:
1. initiativ av medlemmar i våra respektive församlingar, på ett sätt som svarar mot deras
beredvillighet och förmåga, bygga och utöva vänskapen,
2. möten mellan medlemmar i våra respektive församlingar där kontakter skapas och fördjupas
3. ömsesidiga inbjudningar,
4. gemensamma projekt,
5. information om vänrelationen och aktuella angelägenheter inom Lunds stift och EKM,
6. att från Lunds stift och EKM ge stöd åt ansträngningar att upprätthålla vänrelationen,
7. att ömsesidigt verka för integreringen av aktuella gemensamma teman och angelägenheter i
gudstjänsten,
8. inbjudan till att få inblickar i rådande kyrkliga och kulturella förhållanden,
9. strävan att lära av varandra,
10. att visa öppenhet, intresse och uppskattning för olikheter och dra nytta av dessa för ömsesidig
inspiration,
11. gemensam teologisk reflexion,
12. gemensamt gestaltande av och deltagande i gudstjänst, andakter och nattvard,
13. livaktig gästfrihet.
(2) Lunds stift och EKM ska årligen aktualisera ett antal områden inom vilka samarbete och
utbyte särskilt ska äga rum.
(3) I Lunds stift och inom Propstsprengel Halle-Wittenberg ska det finnas kommittéer för
vänrelationerna. Dessa ska svara för att innehållet i detta avtal hålls levande och förverkligas i
församlingarna.

§4
Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2014. Det gäller till och med den 31 december 2017.
År 2017 ska avtalsparterna avgöra om avtalet ska förlängas.

Lund den 22 augusti 2013

Antje Jackelén, biskop						Ilse Junkermann, Landesbischöfin
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