
 
 

Verksamhetsplan  
för Equmeniakyrkan i Hallstahammar 2023 

Antagen av församlingens årsmöte 4 februari 2023  

 
I församlingsordningen beskrivs församlingen så:  

 

Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen möts 
regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och 
nattvard firas. Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens 
uppdrag att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. 

 
Församlingen är en organisk rörelse i ständig förändring. Som Kristi kropp är församlingen också mer än 
summan av individerna där Kristus blir synlig genom gemenskapen och uppdraget. Olika personer, med 
olika bakgrund, erfarenhet och i skilda livssituationer är genom Guds nåd kallad att i gemenskap vittna 
om Guds förvandlande kärlek. Församlingen är därför kallad att ha omsorg om varje medlem men dess 
liv sträcker sig ut till hela världen.  
 
Denna verksamhetsplan syftar till att skapa riktning för församlingens liv. Planen ska inte ses som ett 
hinder för goda initiativ som dyker upp under årens gång. Vi bejakar spontanitet och kreativitet då vi tror 
att den heliga Anden leder oss vart den vill (Joh 3:8). I lyhördhet mot Anden söker vi gå den väg Herren 
leder oss. 
 

1. Gudstjänsten 
Gudstjänsten är församlingslivets centrum och kraftkälla. Gudstjänsten är en gränsöverskridande 
mötesplats där Gud och människor av alla åldrar, olika kön och etniciteter möts. Den samlade 
församlingen sänds därifrån till vardagens gudstjänst för att verka med ord och handling bland sina 
medmänniskor.  
 
• Samtal om gudstjänstens teologi, form och innehåll fördjupas. 
• Starta ett verksamhetsråd som bland annat har ansvar för att planera och forma församlingens gudstjänster, 

med en särskild betoning på ideellas medverkan. Gruppen ska också ha ett övergripande ansvar för 
planeringen av församlingens verksamhet. 

• Verka för att barnen har en given och naturlig plats i församlingens huvudgudstjänster. 
 

2. Fördjupning av tron  
Tro är att vara på vandring. Den kristna tron är att följa och fördjupa relationen med en person, Jesus 
Kristus. I detta ligger ett ansvar både hos församlingen och individen.  
 
• Församlingen utmanas att finna olika former för bibelläsning, böneliv och andakter både i gemenskap och i 

hemmen. 
• Innebörden av efterföljelse och lärjungaskap aktualiseras och det personliga vittnesbördet lyfts fram. 



 
 

 

3. Gemenskap - Koinonia 
I vår kyrkas tradition är gemenskap med öppenhet för alla människor en bärande tanke. Detta gäller allt 
från kyrkkaffets förbindelse med gudstjänstlivet till den enskilda omsorgen.  
 
• Församlingen skall visa särskild omsorg om nya medlemmar samt ta vara på deras bidrag till församlingen. 
• Församlingen utmanas att dela gemenskap med varandra i hemmen. Vi vill i den samlade gemenskapen 

uppnå 40 möten där enskilda/familjer bjuder hem någon/några som inte bjudits de senaste 5 åren. 
Uppföljning ska ske visuellt i kyrkan. 

 

4. Musik och kreativa uttryck  
Sången och musiken belyser och tolkar livs- och trosfrågorna samt är en väg för personlig växt och 
församlingstillhörighet. Musiken utgör en viktig del av gudstjänstlivet och ska svara för en bredd med 
medverkan av olika solister och musiker. Som skapade av Gud är vi också kallade att vara kreativa 
medskapare i världen. 
 
• Fortsätta arrangera och engagera människor i vårt Musikcafé. 
 

5. Diakoni  
Diakonin är en del av församlingens uppdrag och verkar i grundläggande respekt för människors behov 
av integritet oberoende av etnicitet, religion och kulturella olikheter.  
 
• Utveckla en grupp av diakoniarbetare/en omsorgsgrupp som tillsammans med pastor ser till, prioriterar och 

söker möta de behov som finns bland församlingens medlemmar. 
• Fortsätta engagemanget för integration och främja goda mötesplatser där människor från olika bakgrund kan 

samlas. 
• Aktualisera frågor om internationell rättvisa, miljö- och klimatfrågor 
 

6. Barn- och ungdomsarbetet  
Församlingen har anförtrott sitt barn- och ungdomsarbete åt Equmenia i Hallstahammar, samtidigt är 
det hela församlingens ansvar. Församlingen vill bära sitt ansvar genom förbön, stöttning och 
mentorskap för de skilda grupperna samt ledare och ungdomar. 
 
• Församlingsstyrelsen tillsammans med Equmeniastyrelsen arbetar aktivt under året med att se till de behov 

som barn och unga i församlingen har och försöker möta dem. 
• Vi ska be för och aktivt ha omsorg om ungdomar och grupper som finns/funnits i Equmenia i Hallstahammar. 
 

 
 
 



 
 

7. Kyrkans enhet - Ekumenik 
Genom Kristen Gemenskap (Hallstahammars ekumeniska råd) samlas Pingstkyrkan, Equmeniakyrkan, 
Baptistkyrkan och Svenska kyrkan i Hallstahammar för att fördjupa den kristna enheten och vara ett 
tecken i omvärlden.  
 
• Samverkan genom Kristen gemenskap ska fortsätta och utvecklas genom den verksamhetsplan som rådet 

beslutar om.   
 

8. Mission och evangelisation 
Den lokala församlingen har av Jesus Kristus kallats att gå ut och göra ”alla folk till lärjungar” (Matt 
28:16-20). Det tar sig uttryck i vittnesbörd både lokalt och globalt.  Genom den världsvida kyrkan har 
församlingen ett gemensamt ansvar för mission i andra länder.  
 
• Församlingens ansvar för mission och engagemang över alla gränser bör aktualiseras kontinuerligt, inte minst 

genom att uppmärksamma Equmeniakyrkans bön- och offerperiod (Första advent – sista januari) till 
internationellt missionsarbete.  

• Aktivt arbeta för att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och bli en del av gemenskapen i 
församlingen. 

• Fortsätta med samtalsgrupper om kristen tro.  
 

9. En synlig kyrka  
Equmeniakyrkan i Hallstahammar finns i samhället och för samhället. Församlingens synlighet i 
omgivningen är därför central för dess liv och verksamhet. 
 
• Arbeta för att synliggöra församlingen och församlingens verksamhet i kommunen. 
• Fortsätta annonsera i och samverka med redaktionen för lokaltidningen Här & nu. 
• Samverka med kommunen och andra aktörer i samhället. Detta i frågor som stämmer överens med vår 

grundsyn som kristen församling. Det kan exempelvis vara kultur, integration eller trygghetsfrågor. 
 

10. Församlingens ekonomi  
Församlingens ekonomi samt dess medansvar för mission bygger på Guds folks gemensamma ansvar. 
Förutsättningarna för ansvaret kan skifta med levnadsförhållanden under olika perioder av livet. ”I 
församlingen bidrar alla utifrån sina förutsättningar vilka kan skifta under olika perioder i livet.” (ur 
församlingsordningen) 
 
• Det genomtänkta och regelbundna offrandet skall aktualiseras. 
• Offrandet skall teologiskt motiveras som en naturlig del av lärjungaskapet. 
• Möjligheten att ge via kyrkoavgiften skall belysas. 
• Vid förfrågningar och när det passar församlingens övriga verksamhet hyra ut Equmeniakyrkans lokaler till 

lämpliga grupper i enlighet med vår policy.   
 
 


