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Utlandskyrkans helg

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ge en av de helger då rikskollekt
tas upp till förmån för Svenska kyrkan i utlandet benämningen ”Utlandskyrkans helg”
och att den genomförs årligen vid en helg gemensam för alla Svenska kyrkans församlingar.

Motivering
Att Svenska kyrkan har stor betydelse för människorna i vårt land har kommit till ett
påtagligt uttryck i de tider av oro och osäkerhet som vi genomlider i samband med
den pågående pandemin. Det har då blivit uppenbart hur skört ett mänskligt liv är och
vad som egentligen är viktigt i livet.
Under denna tid har gudstjänstfirandet fått ändra karaktär och istället för de
vanliga kyrkobesöken har det ändå varit möjligt att få del av evangeliet genom radio,
tv och andra media.
Att kunna få fira gudstjänst i gemenskap med församlingen och att kunna uppleva
denna gemenskap i andra aktiviteter är viktigt. Och det är det i minst lika hög grad för
de svenskar som vistas i utlandet. Statistiken säger att utlandskyrkans församlingar
varje år har drygt 613 000 besökare, genomför drygt 4 700 själavårdande samtal och
firar knappt 5 600 gudstjänster för att ta några siffror ur statistiken.
Utlandskyrkans historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Rötterna finns i 1600talets fartygspräster. Sedan dess har verksamheten utvecklats och ändrat karaktär i
många avseenden. Men utlandskyrkan är fortfarande som en trygg hamn för svenskarna i de församlingar och på de verksamhetsplatser jorden runt där den finns.
En hel del svenskar har numera under resor och andra utlandsvistelser stött på
utlandskyrkan men för många svenskar är dess verksamhet fortfarande ganska okänd
i Sverige.
Av båda dessa skäl finns stor anledning att uppmärksamma utlandskyrkans
verksamhet och dess betydelse på ett tydligare sätt än i idag i församlingarna. Det kan
ske på många sätt. Ett är genom informationen i kollektcirkulären i samband med
upptagandet av de rikskollekter som görs. Vid de tillfällen då rikskollekt tas upp för
Svenska kyrkan i utlandet kunde något ges karaktären av ”Utlandskyrkans helg”. Då
skulle informationen om utlandskyrkan inte inskränkas till texten i kollektcirkuläret,
utan utvidgas till ett program efter gudstjänsten med exempelvis ett föredrag om
utlandskyrkans verksamhet på någon specifik plats i världen och av andra programpunkter med utlandskyrkan i centrum.
De insamlade kollektmedlen är viktiga, men ännu viktigare är förmodligen den
ökade kunskapen om Svenska kyrkan i utlandet som ett sådant program kan ge.
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