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EN AV VÅRA NYASTE församlingar heter  
Equmeniakyrkan Kungsport. De samlas 
på caféet Wayne’s Coffee, ovanför en bok- 
handel mitt i centrala Göteborg. Varan-
nan onsdag firar de gudstjänst där.

–  Det är gemenskap, bön, läsning av 
Markusevangeliet och så reflekterar vi  
tillsammans utifrån texten över hur  
vi skulle kunna följa Jesus Kristus i vår 
vardag, säger Karin Fransson, som till-
sammans med sin man Gustav leder 
församlingen.

GRUNDEN FÖR arbetet med att starta 
nya gemenskaper ligger hos de så kall-
ade moderförsamlingarna. När Equme-
niakyrkan grundar nya församlingar 
finns det nämligen alltid en moderför-
samling som stöttar den nya, i bön och 
med olika typer av praktisk hjälp. För 
Equmeniakyrkan Kungsport är den för-
samlingen Donsö missionsförsamling. 

Karin Fransson tycker att nya för-
samlingar är en fantastisk möjlighet.

–  Varje kristen församling är som en 
port som öppnar upp vägen mellan 
människor och Jesus Kristus.

Redan efter ett halvår är man i full 
gång med hemgrupper, pannkakskyr-

ka på stan och cafégudstjänster. 
–  Men vi längtar efter att få nå ut 

med evangeliet ännu mer till våra vän-
ner och kontakter, säger Karin Frans-
son.

EQUMENIAKYRKAN HAR beslutat att 
grunda 50 nya församlingsgemenska-
per innan 2025. Det är ett ambitiöst 
mål, men viktigt. För församlingar 
behövs överallt där människor finns, 
och det är inte något vi kommit på just 
nu, säger biträdande kyrkoledare Sofia 
Camnerin:

–  Det har alltid varit viktigt. Varen-
da församling är grundad någon gång. 
Det har börjat med att någon sett be-
hovet, känt nöd för människor och 
platser, att några känt Guds kallelse att 
börja en kristen gemenskap på en viss 
plats. I takt med att världen byggs om, 
och vi får nya förorter och nya stads-
delar, är det naturligt att tänka att det 
behövs församlingar där. Församlingar 
är ju Kristi kropp, Guds redskap för sin 
mission. 

Det händer att församlingsgrund-
andet stagnerar under mer stabila  
perioder.

–  När allt går bra tänker man 
inte självklart på fortsatt rö-
relse och utveckling. Nu 
har vi påmints av yttre 
faktorer – vi minskar i 
medlems antal, det finns 
många människor i Sve-
rige som inte vet vad 
kristen tro innebär, vårt 
samhälle slits isär allt mer. 

Tänk församlingen som ett fält
arbete, snarare än en plats,  
säger Sofia Camnerin. Som 
kyrka behöver vi kliva ut och 
möta människor där de finns. I 
Göteborg blev lösningen att ha 
gudstjänst på ett fik mitt i stan.

Men även av inre insikter – vi vill vara 
en kyrka för hela livet, kyrkan är Guds 
redskap att förvandla världen. För att 
kyrkan ska kunna svara på behoven 
måste vi möta människor och behov 

där de finns. 
Är det inte bättre att 

försöka få befintliga 
församlingar att 

växa? 
–  Det ena kan 

inte utesluta det 
andra. Vi behö-
ver både stödja 
varandra ömse-

sidigt, men också 
se att det kan bära 

Ovanlig miljö. Mitt i Göteborg samlas Equmeniakyrkan  
Kungsport till gemenskap på ett café.

Sofia  
Camnerin
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frukt för fler. Jag tror att vi ofta gör det 
för komplicerat. Vi kan tänka försam-
lingen som ett fältarbete, snarare än en 
plats. Om församlingen finns på fältet, 
som fältarbetarna inom socialtjänsten, 
så upptäcker vi mer. Hur ser det ut i 
vårt närområde? Vad är behoven? Vart 
ska vi gå för att möta människor och 
vad möter vi då? Befintliga församling-
ar kan bli moderförsamlingar för nya 
gemenskaper och församlingar. 
Hur liten kan en församling vara för 
att det ska vara meningsfullt? 

–  Där två eller tre är församlade är 
Kristus mitt ibland dem (Matt 18:20). 
För Guds skull är det meningsfullt. 
För vår skull kan det vara svårt och 

krångligt att vara församling med allt-
för få människor. En gemenskap är vi 
dock oavsett, som kan mötas, be, läsa 
Bibeln, dela livets glädje och våndor 
och samlas för att sändas tillbaka till 
vardagen. 

Kristna är vi inte bara i kyrkan, utan 
Guds händer och fötter där vi än är. 
Equmeniakyrkan utgörs av våra för-
samlingar, och därför är varje försam-
ling hela Equmeniakyrkan just där 
den är, hur liten den än är.
Kommer kyrkan växa, eller  
blir vi bara mer utspridda? 

–  Kyrkan kommer växa, men vi be-
höver lära oss att inte endast tänka 
numerärt. Ibland undrar församlingar 

om det är okej att de går ihop, nu när 
vi talar så mycket om nya församling-
ar. Självklart är det bra om de känt kal-
lelsen att gå ihop. Jesus ber om enhet. 
Enhet betyder gemenskap, helhet. Vi 
vill friska församlingar där människor 
möter varandra och Gud. Vi vill att fler 
ska välkomnas till gemenskaper, hitta 
hem, möta förvandling, upprättelse 
och stärkas till nytt mod och mening. 

–  Små grupper behöver moderför-
samlingar. Vi ska inte skapa små öar 
utan behöver snarare upptäcka mer 
vad ömsesidigt beroende innebär. Vi 
tillsammans utgör den del av Guds 
kyrka som heter Equmeniakyrkan. 
Hur ska vi inspirera människor att 
starta nya församlingar? 

–  Vi har ett antal personer anställda 
i  vår kyrka som lokala samordnare. De 
ska vara stöd och bollplank till både 
församlingar och enskilda. Vi har även 
utbildningar och program man kan gå, 
och behöver tala mer om det naturliga 
i att starta församlingar. Ett exempel 
är den församling jag tillhör, Hässelby 
missionsförsamling. 

Där började det för ca 100 år sedan 
med Beda Kristiansson som flyttade till 
avkroken Hässelby. Där fanns ingen 
församling, men hon ringde sin bror 
och bad honom flytta sin trädgårds-
verksamhet dit och tillsammans med 
henne starta en kristen gemenskap. 
Bara för att det behövdes där.

SARA GRANT

Ovanlig miljö. Mitt i Göteborg samlas Equmeniakyrkan  
Kungsport till gemenskap på ett café.

”Varenda församling är 
grundad någon gång.  
Det har börjat med att 
någon sett behovet, känt 
nöd för människor och 
platser, att några känt 
Guds kallelse att börja  
en kristen gemenskap på 
en viss plats.”


