Samarbetsavtal mellan Svenska kyrkan i Uppsala kontrakt och
Svenska Missionskyrkan i Uppsala
Vi erkänner





varandra som apostoliska kyrkor, delar av Kristi kyrka i världen, med gemensam
bekännelse av den apostoliska tron, gemensam förståelse av sakramenten samt delaktighet
i hela Guds folks uppdrag, där allas ansvar är grundläggande;
varandras vignings- respektive ordinerade tjänster som gåvor från Gud med Andens inre
kallelse och Kristi uppdrag. Detta innebär ömsesidighet i tjänst inom ramen för lokalt
samarbetsavtal. Vid övergång till den andra kyrkans vigningstjänst/ordinerade tjänst tar vi
emot varandra enligt den mottagande kyrkans bestämmelser utan reordination;
den personliga och kollegiala tillsyn som utövas i våra kyrkor för att tjäna kyrkans enhet.
Som ett tecken på detta inbjuder vi varandra vid vignings-, ordinations och
avskiljningsakter

Med utgångspunkt från den ekumeniska överenskommelsen om kyrkogemenskap mellan
Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan förbinder vi oss:













att dela ett gemensamt liv i gudstjänst, uppdrag och tjänst, samt att be för och med
varandra
att i ömsesidighet se medlemmarna i våra kyrkor som delar av Kristi kropp och välkomna
dem att ta emot sakrament och pastorala tjänster.
att som tecken på gemenskapen inbjuda varandra att medverka vid församlingars
mottagande av kyrkoherde respektive installation av församlingsföreståndare.
att verka för ökad samhörighet med övriga kristna församlingar i Uppsala
att upplåta våra kyrkor åt varandra för vigsel, dop, och begravning samt andra
gudstjänster.
att tillämpa ovan angiven ömsesidighet i tjänst genom att bekräfta lokalt verksamma
prästers och pastorers rätt att under samarbetsavtalets giltighetstid utföra kyrkliga
handlingar i såväl Svenska kyrkans som Svenska Missionskyrkans ordning.
att anhålla hos Domkapitlet att nedan uppräknade pastorer inom Svenska Missionskyrkan
verksamma inom sjukhuskyrkan och universitetskyrkan i Uppsala behörigförklaras att för
nedan angiven tid utföra kyrkliga handlingar i Svenska kyrkans ordning (se bilaga 1), och
att nya pastorer som inträder i dessa tjänster anmäls till Domkapitlet, samt att
uppräknade präster inom Svenska kyrkan verksamma inom sjukhuskyrkan och
universitetskyrkan ges motsvarande behörighet av Svenska Missionskyrkan.
att kyrkliga handlingar som utförs enligt den andra kyrkans ordning inte strider mot de
ordningar eller den tro, bekännelse och lära som gäller för präst/pastor i respektive
trossamfund.
att dopet är ett enda och sker en gång i en människas liv
att verka för ökad samordning av information vad gäller konfirmandarbete.
att gemensam nattvardsgudstjänst ska ledas av präst eller pastor

Minst en gång varje år firas en gemensam gudstjänst i någon av kyrkorna i Uppsala och firas
som denna söndags huvudgudstjänst i de inbjudande församlingarna.
Tjänstgörande kyrkoherdar och församlingsföreståndare från de avtalsslutande
församlingarna utgör Ledningsgrupp för avtalets efterlevande och möts regelbundet till
utvärdering och gemensam planering.
En gång vartannat år möter ledningsgruppen representanter för styrelser och råd för
gemensamma överläggningar och utvärdering.
En gång vartannat år möts präster, pastorer, diakoner från samtliga avtalsslutande
församlingar för att:
 samtala om den gemensamma uppgiften på orten.
 dela erfarenheter och liv med varandra.
 söka områden där ett närmare samarbete skulle kunna stärka evangeliets närvaro i
vittnesbörd och tjänst.
 behandla relationerna mellan församlingarna och hantering av praktiska frågor som kan
uppstå utifrån församlingarnas olikheter både i spiritualitet och sociokulturella skillnader.
För att utveckla denna gemenskap kan lokala samarbetsavtal upprättas mellan enskilda
församlingar.
Avtalsperioden löper 1/1 2010-31/12 2013
För församlingarna ingående i Svenska kyrkans kontrakt i Uppsala:
Helga trefaldighets församling
…………………………………….

………………………………………

Vaksala församling
………………………………

……………………………….

Uppsala domkyrkoförsamling
………………………………

………………………………..

Gottsunda församling
………………………………..

……………………………….

Danmark - Funbo församling
………………………………..

…………………………………

Gamla Uppsala församling
………………………………..

………………………………….

För Missionsförsamlingarna i Uppsala:
Gamla Uppsala missionsförsamling
……………………………………

………………………………….

Uppsala missionsförsamling
…………………………………….

…………………………………

Godkänt av Domkapitlet i Uppsala stift 2010-02-03
……………………………………..

………………………………….

Kyrkostyrelsen för Svenska Missionskyrkan
……………………………………..

……………………………

Avtalet undertecknades vid Högtidsgudstjänst i Missionskyrkan, Uppsala, Den helige Mikaels
dag, söndagen 3 oktober 2010

BILAGA 1
Behörighet skall tilldelas följande pastorer verksamma inom sjukhuskyrkan och
universitetskyrkan i Uppsala och med ordination inom Svenska Missionskyrkan:
Rut Larsson, sjukhuspastor Studentpastor (samma som ovan)
Anette Brandt, studentpastor
Behörighet ges på motsvarande sätt av Svenska Missionskyrkan för följande tjänstgörande
präster verksamma inom sjukhuskyrkan och universitetskyrkan i Uppsala och med ordination
inom Svenska kyrkan:
Anders Hollmer, sjukhuspräst,
Kerstin Dillmar, sjukhuspräst,
Sven Sundin, sjukhuspräst,
Maria Rengård Sivertsson, studentpräst och
Karin Borg, studentpräst

