
 

Underlag beslut om gemensam församling med 
Linköpings Första Baptistförsamling 

Bakgrund 

Baptistförsamlingen har de senaste åren funderat över sin framtid. Efter att under ett par års 
tid prövat ett samarbete och närmande med Citykyrkan beslutade församlingen i början av 
hösten att avsluta detta samarbete. Efter det har samtal istället förts med Missionsförsam-
lingen. Sedan 1 oktober har vi också firat gudstjänster tillsammans varje vecka och från och 
med december annonserar vi också predikoturer gemensamt i Corren. 

Under hösten har en samrådsgrupp med totalt sju representanter från församlingarna mötts 
vid några tillfällen. Gruppen har konstaterat att det finns en stor gemensam grund mellan de 
båda församlingarna. Både genom samfundstillhörigheten till Equmeniakyrkan men också i 
hur församlingarna kompletterar varandra. En utmaning för båda församlingarna har varit att 
nå ut till människor utanför de egna leden.  

I Equmeniakyrkans dna ryms en teologisk bredd samt många olika uttrycksformer. Detta är 
något som finns i båda församlingarna om än i olika utsträckning. En gemensam församling bör 
se till att hela bredden ryms. Mångfalden berikar tron och hjälper oss att upptäcka nya sidor 
av Kristus så att vi tillsammans växer i kärlek till Gud, varandra och vår omgivning. 

Förslag 

Förslaget är att gemensam församling bildas i Missionsförsamlingens juridiska före-
ning. Detta är det rekommenderade tillvägagångssättet av Equmeniakyrkan nation-
ellt då två eller flera församlingar går samman och innebär minst administration. I 
praktiken innebär det att alla medlemmar, personal, tillgångar och fastigheter över-
förs till Missionsförsamlingen från Baptistförsamlingen. Rent juridiskt innebär det 
också att den ideella föreningen Linköpings Första Baptistförsamling så småningom 
kommer att upplösas. Viktigt är att betona att se detta som ett samgående och inte 
som att en församling går upp i den andra. För att tydliggöra att det är en ny gemen-
sam församling är förslaget att ett namnbyte görs till Equmeniakyrkan Linköping i 
den gemensamma församlingen. Dessutom är planen att gemensamma arbetsgrup-
per bildas för verksamhets-/organisationsöversyn, stadgeöversyn, genomgång av 
personal-/ekonomifrågor mm samt att kompletterande val till styrelse, arbetsgrup-
per, utskott mm görs snarast efter samgåendet. 

Rent formellt är förslaget Baptistförsamlingen tar sitt första beslut om samgående och upp-
lösning av den juridiska personen enligt stadgarna vid sitt årsmöte den 31/1. Det andra for-
mella beslutet tas i april efter att Equmeniakyrkans kyrkostyrelse godkänt att fastigheter och 
tillgångar kan följa med till den gemensamma församlingen. 

Vi i Missionsförsamlingen tar ett motsvarande beslut om samgående på församlingsmötet 
den 17 februari.  Till församlingsmöte ingår också ett förslag om att processen innebär ett namn-
byte av församlingen. Då ett namnbyte rent formellt innebär ändring av församlingens 



 

stadgar behöver beslut om detta tas på två på varandra följande församlingsmöten varav ett 
årsmöte. Beslut om nya stadgar tas därför av den gemensamma församlingen under hösten 
inklusive årsmöte i november. 

Mot bakgrund av detta föreslår styrelsen församlingsmötet  

att bilda gemensam församling med Linköpings Första Baptistförsamling under 2021 med 
intentionen att den gemensamma församlingen byter namn till Equmeniakyrkan Linkö-
ping 

att Linköpings Första Baptistförsamlings medlemmar övergår till Linköpings Missionsför-
samling preliminärt per den 1 maj 2021, 

att Linköpings Första Baptistförsamlings kvarvarande tillgångar, skulder, förpliktelser och 
åtaganden övertas av Linköpings Missionsförsamling preliminärt per den 1 juli 2021 un-
der förutsättning att detta godkänns av Equmeniakyrkan. 


