
Färdplan för S:t Peters församling 
 
Församlingens uppdrag är att förkunna evangeliets hopp i ord och handling. 
Evangeliets hopp är: 
 

• att Gud genom Jesus Kristus har besegrat ondskans makt,  
• att Gud fortfarande är närvarande och aktiv i vår värld, och  
• att kristna gemenskaper är människor som vill leva och verka i ljuset av Guds 

seger och trofasta närvaro. 
  
I denna färdplan har vi valt att fokusera på fem 
områden med ett ledord för varje område. Ledorden 
hör inte exklusivt till ett enda fokusområde. De tål att 
flyttas runt och tänkas på i förhållande till de olika 
områden eftersom dessa fem områden inte är 
isolerade från varandra i verkligheten utan hör ihop 
som en helhet. Det är dock lättare att tänka strategisk 
när vi identifierar områden och specifika mål därtill.  
 
I Bibelns enda berättelse om Jesus ungdomsår, tappade hans föräldrar bort honom 
på väg hem till Nasaret från Jerusalem. De vände om och letade överallt i Jerusalem 
efter honom – överallt förutom i Templet där han faktiskt var.   
Där i Templet mötte den unga Jesus människor som han kunde ställa frågor till och 
ingå samtal med.  Att ställa frågor och samtala blev en aktivitet som Jesus var expert 
på som vuxen. Men han hade börjat med det redan i sin ungdom. 
Jesus svar till Maria när hon uttryckte sin oro och frustration över de tre dagarna 
han saknades var den första bland många gånger där Jesus besvarade en fråga med 
en fråga.  ”Visste ni inte att jag måste ägna mig åt min Faders angelägenheter?” 
frågade han Maria.  Den frågan gav uttryck för vad som drev och formade Jesus liv; 
att söka Guds närvaro.  Vilka ”måsten” har vi i våra liv?  
Vår vision för församlingen i S:t Peters kyrka är att den skall få vara en ”måste vara” 
plats där fler och fler människor i alla åldrar träffas ofta, ställer bra frågor om livet 
och Gud, och lyssnar till varandra så att vi växer i tro, vishet och vår förmåga att 
känna igen Guds närvaro. 
 
 
1. Gudstjänst och bön.  
TACKSAMHET – viljan att se godheten 
och erkänna att vi lever i ett ömsesidig 
beroende av varandra och ett 
fullständigt beroende av Gud. 
 
Mål:  
Att i gudstjänster synliggöra det goda genom att tacka för de många olika former av 
givande som bär upp församlingen.  
Att ha beredskap för att möta och tala till barn i gudstjänsten när tillfälle ges.   
Att motivera varje medlem att ha en stund varje dag med fokus på Jesus Kristus. 
Att gudstjänster får flera kreativa och förkroppsligade uttryck. 
 
2. Diakoni och mission. 
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”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty 
han som gav oss löftena är trofast.  
Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till 
kärlek och goda gärningar,  
och låt oss inte försumma våra sammankomster”           
                                                Hebreerbrevet 10:13-15 
 

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta 
som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”   
                                                     Matteusevangeliet 25:40  
 



TROVÄRDIGHET – att agera på sätt som vittnar om Guds närvaro och liv i oss. 
 
Mål:  
Att bygga upp personliga relationer med ansvariga i våra missionsprojekt (sjukhus 
och barnhem Mocambique, SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko). 
Att anställa diakon och fördjupa volontärkulturen. 
Att rapportera mer om diakonal verksamhet under kyrkkaffen.  
Att utreda möjligheterna att skapa ett daghärbärge i kyrkans källare i samarbete med 
andra diakonala organisationer. 
 
3. Barn och unga.  
TILLSAMMANS – där alla vet mitt namn 
och att min närvaro är en viktig del av 
helheten. 
 
Mål:  
Att nå barn och unga i närområdet kring kyrkan. 
Att värva tio nya medlemmar i Equmeniaföreningen. 
Att hjälpa till med och bejaka att barn och unga finner en tillhörighet i en kyrka nära 
hemmet då det är aktuellt. 
Att utrusta och stödja vuxna att förmedla tro och främja existentiell hälsa hos barn 
och unga vi träffar utanför församlingen. 
 
 
4. Undervisning och kultur. 
TILLIT – att ta vara på förhoppningen att 
växa i kunskap och karaktär så att vi 
gestaltar Kristuslikhet.  
 
Mål: 
Att församlingen utgör en lärande miljö för människor i alla åldrar. 
Att söka nya vägar att samlas i små studiecirklar. 
Att det finns växtplatser för goda samtalet. 
Att genom en mångfald av musiktillställningar göra kyrkorummet till en plats där 
flera känner sig bekväma att vistas. 
 
5. Fastighet och ekonomi. 
TILLGÄNGLIGHET – att se till att 
kyrkan är tillgänglig för så många 
människor som möjligt, samt att göra oss 
själva tillgängliga för kyrkan och dess 
gemenskap.  
 
Mål: 
Att renovera fondmålningen i kyrksalen. Insamlingsmål: 100 000 SEK 
Att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta. 
Att få en ekonomi i balans 2023 och stimulera en kultur av generositet. 
 
ÖVERGRIPANDE 
Fortsätta digitaliseringen av församlingens verksamhet, arkiv, administration. 
 
 

Jesus sade, ”Låt barnen vara, och hindra dem inte 
från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör 
sådana som de.”                     Matteusevangeliet 19:14 

Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er 
förvandlas genom förnyelsen av era tankar 
  Romarbrevet 12:2 
 

Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva 
församlingarna i Makedonien har fått av Gud.  
Under många svåra prövningar har deras översvallande 
glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den 
rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, 
ja, över sin förmåga har de gett.                 

                            2 Korinthierbrevet 8:1-3 
 


