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Vänförsamlingsverksamheten hör till evangelisk-lutherska kyrkans internationella arbete
som utförs i lokalförsamlingarna.
Verksamheten grundar sig på ömsesidig kontakt och interaktion, som vi strävar efter att
öka i all kyrklig verksamhet. Det är en kallelse
att växa i den gemensamma tron, vittnesbördet
och tjänandet.
Verksamheten bedrivs av vanliga församlingsmedlemmar och medarbetare genom konkreta
möten.
Verksamhetsformerna är många, till exempel
•
•
•
•
•
•
•
•

samarbete inom diakoni, mission, musik,
ungdoms- eller barnverksamhet
församlings- och medarbetarbesök, läger
och utfärder
medarbetarutbyte
förbön och andlig gemenskap mellan
församlingarna
ekonomisk eller annat materiellt stöd
stöd till samarbetskyrkans arbete på
prosterinivå
stöd till samarbetskyrkans gemensamma
arbetsformer
annat liknande samarbete

Nästan två av tre finländska församlingar har
en vänförsamling utomlands. Vänförsamlingar
finns över hela världen, men de flesta hör till
de lutherska kyrkorna i Estland, Ingermanland
och Ungern.
Vänförsamlingarna hör vanligtvis till andra lutherska kyrkor, men det går också att ha vänförsamlingsrelationer med församlingar från andra
samfund. I och med Borgåöverenskommelsen
har i synnerhet samarbetet med de anglikanska
kyrkorna i Europa ökat.

Mötande vänförsamlingsverksamhet
– vänskap och möten
i vardag och fest!
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Mötande vänförsamlingsverksamhet
•

Vi uppskattar det vardagliga livet i församlingsgemenskapen

•

TRO
Vi möter Gud

Vi stöder församlingsmedlemmarnas delaktighet
och aktörskap

•

Vi uppfattar våra olikheter som en rikedom

•

Vi bygger på trons grund.
Vi firar gudstjänst tillsammans och ber för varandra i
församlingarna.

Vi synliggör de kristnas enhet som finns i mångfalden

•

Vi sätter oss in i varandras situation

•

Vi bygger ömsesidig förståelse och försoning

•

Vi bemöter varandra som jämbördiga samarbetspartner

•

Vi respekterar varandras självbestämmanderätt,
kyrkoordning, traditioner och seder

•

Vi följer kyrkornas gemensamma avtal

•

Vi går sida vid sida, delar våra berättelser och
skapar en gemensam berättelse

•

Vi lär av varandra i stället för att undervisa varandra

•

Vi kommunicerar vår församlings och kyrkas
budskap på ett ansvarsfullt sätt

•

Vi främjar en djupare förståelse kyrkorna emellan

•

Vi ökar förståelsen för den andras verklighet och
livsvillkor i våra länder

bygger på hållbara kristna värderingar

HOPP
Vi möter världen
Vi synliggör hoppet.
Tillsammans vittnar vi om vår Frälsare,
som ger hela skapelsen
framtid och hopp.

KÄRLEK
Vi möter vår nästa
Vi omsätter kärleken i handling.
Vi visar varandra kärlek,
vi söker varandras bästa, vi gör varandra gott och
stöder varandra i församlingarnas
lokala uppdrag att tjäna världen.

Gemensamma mål för vänförsamlingsverksamheten
•

Omfattande och välfungerande vänförsamlingsnätverk kvarstår som nätverk för givande möten i
länder som av tradition bedriver vänförsamlingsverksamhet och utvidgas i synnerhet till församlingar inom Borgågemenskapen

•

Finländska församlingar som aktivt deltar i
vänförsamlingsverksamheten möts och nätverkar
sinsemellan, delar information och erfarenheter,
förenar sina resurser och samarbetar.

•

Vänförsamlingsverksamheten har blivit mera känd
och uppskattad i vår kyrka och ses som en betydande verksamhetsform inom det internationella
arbetet, där ansvaret bärs av vanliga församlingsmedlemmar och medarbetare.

