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Nystart av församlingar

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att ta initiativ till ett program för
att nystarta församlingar som förlorat mycket av sitt gudstjänst- och församlingsliv.

Motivering
På alltför många håll finns inom Svenska kyrkan en uppgivenhet i gudstjänst- och
församlingslivet. Antalet medlemmar kan vara rimligt stort, ekonomin tillräckligt god
men gudstjänstfirarna är få och de som aktivt deltar i församlingslivet är inte heller
många.
Ekonomi och medlemsantal uppehåller kanske församlingen genom att det finns
ett antal anställda, de kyrkliga handlingarna har en fortsatt ganska stark om än allt
svagare ställning och en viss verksamhet uppehålls men själva kärnan är om inte död
så inte sällan döende. En nystart behövs, initiativ behöver tas, modeller för hur ”man
börjar om från början” krävs.
Inom flera av de svenska frikyrkorna finns program och modeller för hur man
etablerar nya församlingar. I Svenska kyrkan behöver ibland nya församlingar startas
i städernas nybyggnadsområden, men vanligare är att gamla etablerade församlingar
behöver nystarta. Typiskt är då ofta att man väljer att ordna sådant som gör att många
kommer vid enstaka tillfällen men detta bygger inte församling. Att verkligen få en
församling att långsiktigt börja leva kräver både helt andra initiativ och en ny iver för
människors omvändelse, tro och bekännelse till Jesus Kristus. Ofta börjar en sådan
nystart och ett församlingsbyggande i de små sammanhangen av undervisning,
delande av den kristna tron, bönemenskap och att samlas till mässan – olika och
avgörande sätt att mötas men med ett tydligt fokus i den kristna trons bekännelse.
Det vore därför angeläget att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera ett sådant
nystartsprogram för ”sovande” församlingar. Behovet är stort och det brådskar, alltför
många goda präster och lekfolk förlorar sin entusiasm och fastnar i uppgivenhet och
en känsla av att det finns ingenting att göra åt situationen. Från flera frikyrkor liksom
från EFS finns goda erfarenheter att hämta.
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