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Tre kyrkor blir en
I Fokus

Tre samfund skall bli ett. 
En Gemensam framtid som 
nu är en mycket konkret 
verklighet. Hur kommer 
detta att påverka oss?

De tre kyrkosamfunden Metodist-
kyrkan i Sverige, Svenska Bap-

tistsamfundet och Svenska  Mis- 
sionskyrkan har under många år 
funderat och de senaste fem åren 
aktivt beslutat och praktiskt planerat 
för att bilda ett nytt gemensamt kyrko-
samfund. Arbetsnamnet går under 
”Gemensam framtid” vilket också är 
det provisoriska namnet för den nya 
kyrkan. Men framtiden är inte längre 
så mycket framtid utan Gemensam 
framtid är en mycket konkret verk-
lighet i nuet redan idag. Gemensam 
framtid är nu registrerat som trossam-
fund och för fullt hanteras frågor 
kring struktur för kansli och verk-
samhet. Kyrkokonferensen i år blir det 
verkliga startskottet för Gemensam 
framtid. Efter kyrkokonferensen är det 
alltså Gemensam framtid som är för-
samlingarnas gemensamma identifika-
tion och tillhörighet. Det blir alltså 
Gemensam framtid som ordinerar dia-
koner och pastorer och exempelvis an-
svarar för det gemensamma inter- 
nationella arbetet samt församlingsut-
veckling. Följ gärna med på hemsidan 
www.gemensamframtid.se för att upp-

datera dig om allt som sker. Det hän-
der just nu något nytt nästan varje 
dag.  Efter kyrkokonferensen i maj 
kommer Svenska Missionskyrkan ba-
ra finnas kvar i en rest för att kunna 
avvecklas och förvalta det som rent 
formellt måste hanteras av Svenska 
Missionskyrkan. I 122 år har missions-
församlingen i Upplands Väsby varit 
en del av Svenska missionsförbundet 
och sedan Svenska Missionskyrkan. 
Från och med i sommar är det Gemen-
sam framtid som är kyrkotillhörighe-
ten för missionsförsamlingen i Upp- 
lands Väsby. 

Grunden lagd
Vid förra årets kyrkokonferens i 
Stockholm första helgen i juni kon-
stituerades Gemensam framtid med te-
ologisk grund, stadgar och val av den 
första kyrkostyrelsen. Då valdes även 
Ann-Sofie Lasell till ordförande i den 

nyvalda kyrko-
styrelsen  för 
Gemensam 
framtid. Ann-
Sofie besökte 
tisdagsträffen 
under februari 
månad. Då i 
ett helt annat 
ärende för att 
berätta om det 
ekumeniska 

följeslagarprogrammet på Västban-
ken. 

Intervju
Men vi passade ändå på att ställa någ-
ra frågor om Gemensam framtid till 
Ann-Sofie. 

Ann-Sofie Lasell 
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• Vad är det mest spännande just nu i 

arbetet med Gemensam framtid?
Det är mycket förberedelser inför den 
första kyrkokonferensen, vilket är 
spännande. Just nu har jag också ett 
stort engagemang i personalfrågor 
och den kommande inflyttningen i lo-
kalerna i Ekumeniska Centret i Alvik.
• I Upplands Väsby finns lokalt inga 

andra församlingar som tillhör Bap-
tistsamfundet eller Metodistkyrkan. 
På vilken sätt kommer försam-
lingen lokalt att märka en skillnad 
av att från nu i sommar tillhöra Ge-
mensam framtid?

Konkret genom att information och 
kontakt i "samfundsfrågor" sker med 
Gemensam Framtid. Jag hoppas 
också att det ska märkas i det övergri-
pande arbetet, t ex inspiration och 
stöd till församlingen.
• De flesta känner till missionsförsam-

lingen i Upplands Väsby som Mis-
sionskyrkan i Upplands Väsby. 
Kan man fortsätta säga Missions-
kyrkan lokalt även om Missionskyr-
kan på gemensam och central nivå 
i praktiken upphör att existera?

På många håll pratar man nu om vad 
församlingen och den lokala kyrkan 
(byggnaden) ska heta. Jag kan inte ge 
något entydigt svar på detta. I försam-
lingens stadgar behöver det ju anges 
att den är en del av/tillhör Gemensam 
Framtid i stället för t ex Svenska Mis-
sionskyrkan. Hur man kommer att ta-
la om församlingen lokalt är kanske 
en "övergångsfråga".
• Många upplever att Gemensam 

framtid inte är ett bra namn på en 
kyrka. När och hur kommer man 
att besluta om ett nytt namn?

Kyrkostyrelsen har fått uppdrag av 
den kostituerande kyrkokonferensen 

2012 att senast till konferensen 2014 
ge förslag på namn för kyrkan. Gemen-
sam Framtid kan betraktas som arbets-
namn. Vi räknar med att informera om 
hur det ska förberedas i samband med 
konferensen i maj i år.
• Kommer du att ställa upp som ordfö-

rande en mandatperiod ytterligare? 
Vad är det som driver dig till att dri-
va Gemensam framtid framåt ?

Jag står till förfogande för omval som 
ordförande, men ännu har inte valbe-
redningen gått ut med sina förslag till 
styrelse eller ordförande. Jag har ett 
stort engagemang för att Gemensam 
Framtid ska bli en relevant kyrka och 
ett stöd för församlingarna.

Nya ledare
Vid kyrkokon-
ferensen i år i 
Linköping 
kommer också 
Gemensam 
framtids första 
kyrkoledare att 
väljas. Lasse 
Svensson, me-
todistpräst från 
Göteborg är fö-

reslagen. Men 
kyrkoledaruppdraget kommer att delas 
med två biträdande kyrkoledare, mis-
sionspastorerna Olle Alkholm och So-
fia Camnerin. Men efter kyrko- 
konferensen i år kommer det ha mind-
re betydelse om det är en metodist-
präst eller missionspastor. Då är alla 
pastorer i trossamfundet Gemensam 
framtid.  
Göran Bondesson

Församlingbladet finns 
också på Internet.

www.kyrktorget.se/missionskyrkan.uv

Lasse Svensson
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