
 

Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniayrkan 

 
 

Församlingsordning för Gredelbykyrkan  
 
Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan. Församlingen är även öppen för anslutning till eller 
samverkan med andra kristna samfund/kyrkor.  
 
1. Vision och uppgift 
Gredelbykyrkan vill vara en kyrka för alla åldrar och hela livet mitt i ett samhälle av människor med 
olika tro och livssyn. Vi vill möta längtan och frågor om tro, hopp och kärlek med budskapet om Jesus 
Kristus och tillsammans kämpa för goda relationer mellan människor och en hållbar miljö.  
 
Församlingens uppgift är att göra Kristi evangelium känt, trott och efterföljt i Knivsta med omnejd 
samt – i samverkan med andra – i Sverige och övriga världen. Olika personliga och andliga gåvor ska 
få komma till uttryck i församlingen, och medlemmarna ska inspireras att fylla sin uppgift i familje- 
och arbetsliv, i vänkrets och organisationer liksom i samhället i övrigt. 
 
2. Medel 
För att fullgöra sin uppgift använder församlingen följande medel: 
 
Guds ord: Guds ord undervisar, tröstar, förmanar, upprättar, pånyttföder och fostrar. Ordet är 
gudstjänstens centrum. När människan lyssnar till det, möter hon Gud. Hennes svar uttrycks i tro, 
bekännelse, bön, lovsång och offer. 
 
Dop: Dopet hör samman med Kristi frälsningsgärning genom hans liv, död och uppståndelse. Det 
uttrycker därför en djup gemenskap med Kristus och är ett erbjudande att bli delaktig av försoningens 
nåd och uppståndelsens kraft till ett nytt liv. Dopet är en gåva som församlingen förvaltar och som 
människan får ta emot i tro. 
 
Dopet är en del av evangeliet och en av de heliga handlingar som församlingen anförtrotts. Därför bör 
det inta en central plats i såväl förkunnelse och praxis och förrättas i enlighet med övertygelsen hos 
den eller dem som begär dop.  
 
Barnvälsignelse: Genom barnvälsignelsen vittnar församlingen om sin övertygelse att Guds rike hör 
barnen till. Akten är ett uttryck för församlingens omsorg om barnen och för dess önskan att låta dem 
växa upp i församlingens gemenskap och där finna vägen till personlig tro. 
 
Nattvard: Nattvarden är det nya förbundets måltid som innebär åminnelse och delaktighet av Jesus 
Kristus till syndaförlåtelse och gemenskap, tacksägelse och hopp. Nattvarden är öppen för alla som 
söker gemenskap med Kristus. 
 
3. Särskilda akter 
Vigsel förrättas genom församlingens försorg liksom begravningsakt och andra akter som kan 
ifrågakomma. 
 
4. Medlemskap 
Villkoren för medlemskap och utträde/avförande av medlem framgår av stadgarnas §§ 2-3. 
Flyttningsbetyg utfärdas för medlem som önskar flytta till annan kristen församling. Medlem som 
önskar utträda ur församlingen ska underrätta församlingsföreståndaren om detta. 
 
5. Arbetsformer 
För att församlingen på bästa sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag tillsätts olika arbetsorgan. 
 



Viktiga arbetsformer är vid sidan av gudstjänstlivet socialt/diakonalt arbete, sång- och 
musikverksamhet samt arbete bland barn och ungdom. 
 
Församlingens barn- och ungdomsarbete är anförtrott åt Equmenia Knivsta som är ansluten till 
equmenia och öppen för samverkan med andra kristna ungdomsorganisationer. 
 
6. Gåvor och offer 
Församlingen ger var och en tillfälle att genom kyrkoavgift, kollekter, gåvor, testamenten och på 
annat sätt bidra till församlingens och kyrkans arbete i Sverige och i andra länder. 
 
7. BAS-grupper 
Församlingen indelas i BAS-grupper, vilkas antal och omfattning bestäms av församlingen. Ledare 
utses för var och en av dessa grupper.  
 
8. Pastorns uppgifter 
Församlingens pastor har: 

 att förkunna Guds ord och dela ut nattvard samt förrätta dop, barnvälsignelse, vigsel och 
begravning; 

 att ge personlig själavård och beakta behovet av uppsökande själavård; 
 att förbereda och ansvara för gudstjänster; 
 att ha tillsyn över församlingen och dess verksamhet och på allt sätt bistå dess olika 

verksamhetsgrenar;  
 att följa församlingens utveckling och särskilt beakta förhållanden av vikt för församlingens 

framtida arbete; 
 att så långt möjligt hålla personlig kontakt med församlingens medlemmar; 
 att med omsorg föra församlingsboken och göra noggranna anteckningar över de akter som 

sker inom församlingen, såsom dop, barnvälsignelse, vigsel och begravning, samt anmäla dop 
och i enlighet med gällande författningar vigsel och begravning till vederbörande 
myndigheter; 

 att representera församlingen; 
 att i bön och förbön bära församlingen och andra människor inför Gud; 
 att främja samarbete med andra församlingar och kyrkor. 

 
Pastor har vid ordination lovat att inte för någon röja vad som under biktens insegel anförtrotts 
honom/henne. Enligt lag äger han/hon rätt att inför domstol förtiga sådana förtroenden. 
 
9. Kallande av pastor 
Ärende angående kallande av pastor skall förberedas av styrelsen. Samverkan bör i första hand ske 
med Equmeniakyrkan. Före tillsättandet ska pastor göra sig bekant med församlingsordningen och 
lova att arbeta i enlighet med den. 
 
10. Organisation 
Det yttersta avgörandet i alla väsentliga frågor ligger i årsmötet och församlingsmötet, där varje 
medlem har en röst. Årsmötets och församlingsmötets arbetsformer regleras av stadgarna §§ 4-7. 
 
Den andliga vården av församlingen handhas av församlingsföreståndare i samråd med vice 
församlingsföreståndare . Vice församlingsföreståndare utses för tre år. 
 
Juridiskt och administrativt företräds församlingen av en styrelse, vars arbetsformer regleras av 
stadgarnas §§ 8-9. Församlingsföreståndare, vice församlingsföreståndare, pastor och annan anställd 
samt en av ungdomsrådet utsedd representant har rätt att delta i styrelsens sammanträden. 
 
11.  Ändring av församlingsordningen 
Beslut om ändring av eller tillägg till denna församlingsordning kan fattas vid två på varandra följande 
församlingsmöten, varav ett årsmöte, under förutsättning att pålysning om ärendet sker i förväg och 
minst två tredjedelar av de röstande biträder förslaget. Mellan mötena ska minst en månad förflyta. 


