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Nyligen blev pastor Göran 
Bondesson vald att sitta 
med i styrelsen för  Ge-
mensam Framtid. Utnäm-
ningen är mycket 
intressant och kanske ej 
känd för alla i vår försam-
ling. Vitor Hermansson 
möter här upp Bondesson 
för att få svar på vad upp-
draget faktiskt innebär.

Vad är Gemensam Framtid?
Det är ett nytt kyrkosamfund som 
skapats genom ett sammangående 
mellan 
Meto-
dist-
kyrkan 
i Sve-
rige, 
Svensk
a Bap-
tistsamfundet och Svenska Missions-
kyrkan. 
Man kan visserligen se det som ett 
sammangående, men ambitionen är 
mer att skapa något nytt, att som kyr-
ka inte fastna i gamla strukturer, utan 
mer kunna möta vår samtid. Syftet är 
också att sammangåendet skall mot-
verka kyrkosplittringen och istället vi-
sa på att alla olika kyrkor hör 
samman i Jesus Kristus. 
För vår församling innebär det att vi 
inte längre är anslutna till Svenska 
Missionskyrkan, utan numera till Ge-

I Fokus

Gemensam Framtid
mensam Framtid (GF). Namnet är 
dock ett arbetsnamn. Vid kyrkokonfe-
rensen 2014 kommer det slutliga nam-
net bestämmas. Tanken är att namnet 
ska innehålla ordet "kyrka" så att alla 
förstår vad det handlar om.

Vad innebär din roll i styrel-
sen?

Jag är ledamot och valdes in vid kyrko-
konferensen i maj. Jag är vald på två 
år. Sju gånger om året är det samman-
träden på 1-3 dagar. Kyrkostyrelsen är 
ansvarig för riksorganisationens verk-
samhet. Kansliet är nystartat och finns 
i Alvik. I GF har varje församling en 
självständighet, men det som sker på 
riksnivå sker ju med hjälp av insam-

lade 
me-
del 
från 
loka-
la för-
samli
ngar. 

Dessa resurser är viktiga för utbild-
ning, internationell verksamhet och 
framförallt församlingsutveckling. 
Styrelsen har varit försiktig med att 
organisera sig för mycket, för att inte 
fastna i låsta former. Alla ledamöter 
har ett ansvar att sätta sig in i helheten, 
men som enskild ledamot kan man 
mellan styrelsemötena få vara med i 
olika projekt och utredningsuppdrag. 
Jag är med i en grupp som ska jobba 
med vilken roll och vilket mandat de 
regionala förtroenderåden skall ha då 
de nuvarande distrikten ska avvecklas 

Upplands Väsby Missionsförsamling Församlingsblad 2012-09-15



9 

I Fokus
som juridiska personer och det istället 
ska bildas regioner som är en del av GF.

Vad har du upplevt i din roll 
som styrelseledamot hittills?

Jag har tidigare jobbat som generalsek-
reterare i equmenia och har mycken er-
farenhet av samgåendet mellan 
ungdomsförbunden, men det är spän-
nande att vara i styrelserollen. Tidigare 
har jag mestadels varit anställd. Man 
får lära sig väldigt mycket i uppdraget. 
GF samarbetar och är huvudman för 
andra organisationer, folkhögskolor 
m.m. Vid senaste sammanträdet hade 
vi exempelvis besök av Diakonias 
direktor Bo Forsberg. Det var oerhört 
intressant och jag fick lära mig mycket 
om förändringar som är på gång inom 
svensk biståndspolitik. 

Vad tror du stundar inför fram-
tiden?

Det är väldigt viktigt att GF inte tappar 
ambitionen att skapa något nytt. Det är 
en utmaning att inte fastna i det gamla, 
utan våga vara djärv och tänka i nya 
banor. Samtidigt gäller det att vara vis 
och behålla det som har bärighet inför 
framtiden av det gamla. Kyrkostyrel-
sen har många tuffa beslut framför sig 
beträffande konkret verkställighet 
kring exempelvis nya regioner, princi-
per för fördelning av församlingsbi-
drag och överhuvudtaget mål och 
prioriteringar i kommande verksam-
hetsplaner.

Vi önskar vår pastor lycka till i sitt nya 
uppdrag.

Vitor Hermansson intervjuade

Vid gudstjänsten den 9:e september fick församlingen 4 nya medlemmar: Fredrik 
Svensson, Elin Julin, Linnea Vare och Ingela Karden.

Nya medlemmar
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