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Genomfört ht -17

- Utveckla ljusbäraren, avsluta med bekräftelse av böner.

- Lyfta goda exempel ur livet genom delande under 
gudstjänsten.

- Organisera, samordna och eventuellt utbilda en 
omsorgsgrupp med uppgift att besöka de medlemmar som 
inte kan ta sig till kyrkan.

- Bestämma/välja ut två områden som vi vill fokusera på inom 
mission.



Genomfört ht -18

- Utveckla förbönsstunden med flera stationer.

- Utveckla bemötandet i kyrkan: diakoner, kyrkvärdar och 
cafévärdar.

- Arbeta med Markusåret.

- Erbjuda språkcafé och kristen undervisning för nyanlända.

- Under 2017 identifiera hur vi kan hjälpa nyanlända på fler 
sätt.



Equmeniakyrkans vision:

En kyrka för hela livet där mötet med 
Jesus Kristus förvandlar – mig, dig 

och världen



Equmeniakyrkans vision handlar ytterst om:

Människans, samhällets, hela världens och 
skapelsens  förvandling.

Läs mer på www.equmeniakyrkan.se under ”vår mission”.

http://www.equmeniakyrkan.se/


Område

Fokus längtan

Strategi vad

Aktiviteter hur

utifrån fokusgruppernas arbete… 

Arbetsgång i vår visionsprocess



En längtan till förnyelse inom fyra områden

1. Vittnesbörd – att tron smittar av sig

2. Gemenskap

3. Fördjupning av lärjungaskapet

4. Diakoni – att möta behov



En modell av församlingen…

Kök Vardagsrum

Farstu
1. Vittnesbörd

2. Gemenskap3. Lärjungaskap
4. Diakoni



1. Vittnesbörd
Fokus

Slottshagskyrkan vill vara en gemenskap av lärjungar som smittar 
av sig av den kärlek som vi mött i Jesus Kristus.

Strategi

Vi har modet och redskapen för att möta människor vi träffar i 
vår vardag.

Det finns en tydlig väg med inbjudnings- och omvändelseplatser 
för att komma till tro.

Vi finner och utvecklar mötesplatser som är relevanta för en 
djupare relation.



Aktiviteter  - Vittnesbörd

1. Delande under gudstjänst.

2. Alphagrupper – även på flera språk.

3. Fortsätta utveckla konceptet kryptan och skapa utrymme för 
våra ungdomar.

4. Starta kursverksamhet/vuxendialog.



2. Gemenskap

Fokus

Slottshagskyrkan vill vara en inkluderande gemenskap 
av lärjungar som delar varandras liv.

Strategi

Församlingen arbetar för att utveckla en 
gränsöverskridande vardagsgemenskap över ex. språk 
och åldersgränser.



Aktiviteter  - Gemenskap

1. Förnya smågruppsarbetet – nya stabila grupper och 
kontaktperson i varje grupp. 

2. Utveckla måltidsgemenskapen bl.a. 2 kyrkluncher per 
termin. 

3. Barn och ungdom ska utifrån sina förutsättningar 
vara delaktiga i församlingens gemenskap och 
ansvar, t.ex. i gudstjänst och kyrkkaffe. 

4. Skapa engagemang i församlingen kring vår 
fastighet, bl.a. genom arbetsdagar.



3. Lärjungaskap

Fokus

Slottshagskyrkan vill vara en levande och hängiven 
församling som ständigt strävar efter och fördjupar sitt 
lärjungaskap.

Strategi

Församlingen ger tydliga redskap för människor att  
både låta tron genomsyra hela livet samt ger dem 
möjlighet att växa i tro.



Aktiviteter - Lärjungaskap

1. Utveckla barn- och ungdomsarbetet så att alla får 
en växtplats. 

2. Etablera regelbundna bibelfrukostar.

3. Bygga vidare på Alphakonceptet.

4. Testa ny gudstjänstform.

5. Skapa rutiner för att underlätta bönegemenskap 
och bönetjänst



4. Diakoni

Fokus

Slottshagskyrkan vill vara en församling som visar öppenhet för 
att möta människors olika behov.

Strategi

Vi uppmanas och ges redskap för att våga ta emot och ge hjälp.

Öka vårt medvetande och engagemang för diakoni och mission.



Aktiviteter - Diakoni

1. Skapa utrymme för församlingsmedlemmar att dela 
sitt diakonala engagemang som sker utanför 
församlingen.

2. Bjuda in inspiratörer som talar om diakoni och 
mission.

3. Öka vardagsgemenskapen så vi ser medlemmars 
behov.



Vår längtan - Ett levande dokument

Strategi

Aktivitet

Utvärdering

Omprövning  av 
Aktivitet eller Strategi

Fokusområde



Joh 20:21

”Frid åt er alla. 

Som Fadern har sänt mig sänder jag er…

Ta emot helig ande.”


