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 Vision 

Närmare JESUS, 

andra 

och varandra 

- med stor frimodighet. 

 
 

Mål 

Vasakyrkan är en del av Guds församling. Det innebär att vi vill söka den helige 

Andes ledning i allt som rör vår församlings organisation och verksamhet. Guds ord 

och bönen ska därför ha en framskjuten plats. Vi vill främja Guds rikes tillväxt genom 

att leda människor till en personlig tro på Jesus Kristus och ge dem stöd att växa i sin 

tro. 

 

Vi vill förverkliga vårt mål genom: 
 

att befästa medlems personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken till Guds 

verk, 
 

att hjälpa andra till personlig tro på Jesus Kristus, 
 

att inspirera medlem till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och 

församlingsliv, 
 

att tydliggöra missionsuppdraget nationellt och internationellt. 

 
 

Organisatoriska mål 
Som församling behöver vi samarbeta för att vi tillsammans ska nå vårt övergripande 

mål. Utifrån detta vill vi skapa en organisation för den verksamhet vi vill bedriva. 

Nedanstående målbeskrivningar ger uttryck för hur detta ska kunna ske på bästa sätt. 

 

Vi vill att varje medlem ska vara informerad om församlingens identitet (stadgar), mål 

och arbete. 
 

Vi vill uppmuntra varje medlem till att vara med i en smågrupp, där gemenskap och 

omsorg praktiseras på ett nära sätt. 
 

Vi vill ta barnen och deras tro på allvar, de är inte bara “vår framtid” utan en 

fullvärdig del av vår gemenskap.  

 



 

 

Vi vill att varje medlem ska vara informerad och om möjligt också delaktig i EFS 

arbete nationellt och internationellt. 
 

Vi vill uppmärksamma mission där någon av församlingens medlemmar tagit ett 

aktivt engagemang till tjänst nationellt eller internationellt.    
 

Vi vill att varje medlem som deltar i våra gudstjänster ska ta ett aktivt ansvar för den 

verksamhet vi bedriver. Grundläggande innebär det att man, om det är möjligt, är med 

i en värdgrupp och att man stödjer verksamheten ekonomiskt. 
 

Vi vill verka för enheten i Kristi kropp genom att ta ett aktivt ekumeniskt ansvar i vår 

region. 
 

Vi vill ha en öppen och god kommunikation mellan ledning och församling. Detta 

sker bl.a. genom regelbundna församlingsmöten.  

 

Verksamhetsmål 

Dessa målbeskrivningar ger riktlinjer för hur den konkreta verksamheten skall 

utformas för att vi ska nå vårt övergripande mål. 

Vi vill att verksamheten framförallt ska ha följande innehåll: Bön, tillbedjan, lovsång, 

undervisning, evangelisation, diakoni, gemenskap, själavård samt sakramenten dop 

och nattvard. 
 

Vi vill att verksamheten ska rymma en mångfald där det traditionella liksom nya sätt 

att vara kyrka ska spegla vår församling. 
 

Vi vill värna om äktenskapets och familjens betydelse i församling och samhälle. 
 

Vi vill upptäcka nya “vägar” och uttryckssätt för tron för att nå människor som 

normalt sett inte söker sig till kyrkan. 
 

Vi vill uppmärksamma det Gud gör i andra delar av kristenheten.  
 

Vi vill att alla som besöker vår kyrka, ska känna sig välkomna och sedda.  
 

Vi vill uppmuntra och ge resurser för olika initiativ till evangelisation, diakoni och 

relationsnära satsningar, speciellt i vårt närområde.  

 
 

Församlingsledningens uppdrag 

Att planera och leda församlingens verksamhet enligt stadgar, måldokument och 

vägledande dokument. 
 

Att be, undervisa, uppmuntra och vägleda medlemmarna i deras livsvandring. 
 

Att uppmuntra till engagemang, ansvarstagande och givande. 

 
 


