ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR VÄNFÖRSAMLINGSVERKSAMHET
(Godkänd av Kyrkans utrikesråd 25.5.2000)
Anvisningen gäller de vänförsamlingsrelationer som Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har med
församlingar i sådana kyrkor med vilka kyrkan har ett godkänt avtal om samarbete. Anvisningen
kan med fördel användas i tillämpliga delar även i andra vän- och samarbetsförhållanden med
församlingar, prosterier och stift.
1. Med vänförsamlingsverksamhet avses i detta sammanhang ett förhållande mellan två
självständiga församlingar i olika kyrkor där båda församlingarna förbundit sig till förhållandet
genom beslut.
2. Syftet med vänförsamlingsverksamheten är att gynna kontakten och växelverkan mellan kyrkor,
församlingar och deras medlemmar samt främja tillväxten i den gemensamma kristna tron och
tjänsten. Utgångspunkten bör vara att samarbetskyrkans traditioner, arbetsformer och
kyrkolagstiftning respekteras.
3. Vänförsamlingsverksamheten är en del av kyrkans internationella relationer. Kyrkostyrelsens
utrikesavdelning för en förteckning över vänförsamlingsrelationerna. För att upptas i förteckningen
ska parterna ha fattat ett officiellt beslut om relationen och sänt det till Kyrkostyrelsens
utrikesavdelning för kännedom.
4. Beslutet om att ingå en vänförsamlingsrelation fattas av kyrkofullmäktige eller kyrkorådet eller,
när det gäller församlingar med gemensam ekonomi, av församlingsrådet eller gemensamma
församlingsrådet, om alla församlingar i den gemensamma ekonomin ingår en gemensam
vänskapsrelation.
5. Församlingarna i ett prosteri kan också ingå vänförsamlingsrelationer gemensamt. Då ska alla
församlingar som deltar i projektet fatta ett separat beslut med samma innehåll om detta.
6. Församlingen ska utse en kontaktperson som ansvarar för vänförsamlingsverksamheten.
Personens namn och kontaktuppgifter ska meddelas till Kyrkostyrelsens utrikesavdelning.
7. Församlingarna kan om de så önskar göra upp ett ömsesidigt vänskapsavtal, där principerna och
målen för den gemensamma verksamheten definieras. Församlingarna beslutar tillsammans om
innehållet i avtalet och ska då beakta de allmänna anvisningar som deras kyrkor gett om
vänförsamlingsverksamheten. I verksamheten ska man också beakta eventuella andra
rekommendationer som getts om samarbetet mellan kyrkorna i fråga.
8. Församlingarna svarar själva för de kostnader verksamheten medför. Församlingarna ska avtala
separat med Kyrkans Utlandshjälp eller missionsorganisationerna om ekonomiska projekt som
genomförs tillsammans med dessa.
9. Vänförsamlingsrelationen anses vara avslutad om det beslutande organet i någondera
församlingen fattat beslut om det. Vi rekommenderar att vänförsamlingsrelationen avslutas genom
ett ömsesidigt avtal. Ett meddelande om att relationen har avslutats skickas till Kyrkostyrelsens
utrikesavdelning.

