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Vision och värdegrund
Allt vårt arbete och vårt engagemang präglas av kärlek, 
glädje och professionalitet.

Frustuna församling är

• En gemenskap med Kristus i centrum där alla  
känner sig välkomna och sedda. 

• En plats för personligt och andligt mognande. 

• En organisation där enskilda personer och   
samhället utmanas till god etik/goda handlingar.

INLEDNING
Församlingsinstruktionen är ett av församlingens styrdokument. Den utgår från församlingens 
grundläggande uppgifter mission, gudstjänst, undervisning och diakoni.   
 
Under 2018 reviderades församlingsinstruktionen. 

TELEFON 0158-22100  

E-POST frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se   

HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/frustuna  

FACEBOOK www.facebook.com/frustunaforsamling  



Omvärldsbeskrivning 
I gränslandet mellan stad och landsbygd ligger 
Gnesta kommun. Gnesta kommun är en del av 
Stockholms ytterområde genom att pendeltåg och 
Sj:s regionaltåg stannar i Gnesta. Många av de 
boende i församlingen är pendlare som arbetar i 
Stockholm eller någon av de andra intilliggande 
orterna, som Södertälje, Katrineholm eller Nykö-
ping. Gnesta är samtidigt präglad av sörmländsk 
landsbygd. Tack vare möjligheten att pendla till 
flera omkringliggande städer är Gnesta en växan-
de kommun och från kommunledningens håll sat-
sar man på nya bostadsområden och en utbyggd 
service. Prognosen är att kommunens folkmängd 
kommer att öka med ca 4 000 personer till 2030.
I Sverige är vi en åldrande befolkning dels därför 
att livslängden ökar och dels för att stora årskullar 
kommer upp i äldre åldrar. I Gnesta kommun är 
genomsnittsåldern 1,4 år högre än i riket år 2016. 
Vid prognosperiodens slut (2030) är snittåldern 
0,4 år högre. Skälet till detta är förväntade inflytt-
ningar av yngre familjer.

Gnesta kommun har en lägre andel högutbildade 
personer än jämförelsetalen för riket men har ock-
så en lägre andel öppet arbetslösa än landet i stort. 
Gnesta kommun ligger på tredje plats i Sverige när 
det gäller antalet sjukskrivna på grund av psykisk 
ohälsa. 

Drygt 15 % av invånarna i kommunen bor  
ensamma. 

De största arbetsgivarna inom församlingens upp-
tagningsområde är kommun och landsting. Det 
finns även en stor mängd småföretagare i kom-
munen. Klimatet för företagande anses gott och 
antalet företagare ökar.

I kommunen finns två församlingar: Frustuna för-
samling och Daga församling.  Den frikyrka som 
finns är Ådalskyrkan, som är en sammanslagning 
av Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Pingstkyr-
kan. 

Det finns en stor mängd föreningar i kommunen 
och många privatpersoner som engagerar sig ide-
ellt. Röda Korset är den organisation som samlar 
flest ideella. 

Barnkonsekvensanalys
Den psykiska ohälsan har ökat sedan 1980-talet 
och är idag utbredd bland barn och unga i Sverige. 
Gnesta kommun följer samma trend som övriga 
landet av att den psykiska ohälsan bland unga 
ökar. Det finns ingen enkel förklaring till varför 
det är så. Vi kan dock konstatera att samhället 
brister i flera avseenden med att tillgodose barnets 
rätt till stöd för sitt mående. 
Exempelvis finns den närmaste BUP-mottagningen 
i Nyköping, och väntetiden för att få en tid där 
är lång. Dessutom kan det för vissa familjer vara 
svårt att ta sig till Nyköping av olika skäl. 
Kommunen har en skolkurator som ska räcka till 
elever på Frejaskolan, Dansutskolan, Kvarnbacka-

skolan i Stjärnhov och Welandersborg i Björnlunda. 
Det finns en skolpsykolog som anlitas vid behov 
(konsult). 

Antalet barn och unga som lever i särskilt utsatta 
situationer, ekonomiskt eller på andra sätt har inte 
ökat nämnvärt i kommunen enligt Barnombuds-
mannens statistik. 

I församlingens verksamhet har vi lagt märke till att 
vi kommer i kontakt med allt fler av de barn och 
unga som lever i svåra livssituationer, där orsaken 
bakom inte går att läsa sig till i statistik eller över-
gripande beskrivningar. Vi menar dock att stödper-
sonal på kommunens skolor är för få för att möta 
behoven hos barn och unga. 

Församlingen samverkar på olika sätt med kom-
munen för att förbättra situationen för de unga. 
Samverkan med skolkurator och samarbete med 
familjecentral är några exempel på samarbeten. 

När församlingens verksamhet planeras lyssnar 
vi in barnens behov och önskemål och anpassar i 
möjligaste mån vår verksamhet i enlighet med dessa 
önskemål.

Församlingsbeskrivning
Medarbetare i församlingen, både anställda, förtro-
endevalda och ideella drivs av ett stort engagemang 
för att kyrkan ska bli en betydelsefull aktör i kom-
munen och få betydelse i enskilda människors liv.
Frustuna församling har en historia som går till-
baka till medeltiden. År 1959 slogs Frustuna ihop 
med Kattnäs församling och tillsammans utgörs de 
av ett pastorat där Frustuna är moderförsamling. 
Sedan 1995 tillhör Torsåker åter församlingen som 
numera omfattar de tre kyrkorna Frustuna, Kattnäs 
och Torsåker.

Som en del av Strängnäs stift är Frustuna försam-
ling liturgiskt medveten vilket innebär att högmäs-
san som regel är gudstjänstformen, samtidigt som 
människan och hennes behov alltid är i centrum. 
Församlingen har alltid värnat om att vara en 
öppen och tillgänglig folkkyrka. Per 2016-01-01  
var antalet tillhöriga inom Frustuna församlings 
upptagningsområde 4760 st vilket utgör 66,2% 
av de boende. Motsvarande siffra per 2017-01 01 
var 4 725 - en sänkning med 1,6 %. Den senaste 
siffran 2018 -09 -19 var 4731. Samverkan sker i 
synnerhet med vår grannförsamling Daga men även 
med församlingarna i kontraktet och i vår närhet. 
Samarbeten utvecklas alltmer i t ex arbetet med 
konfirmander, stöd för sörjande, ungdomar, andlig 
fördjupning.

kattnäs kyrka
Kyrkobyggnaden består idag av ett långhus byggt 
omkring 1250. I öster är ett långsmalt kor från 
slutet av 1100-talet och norr om koret en sakristia 
från början av 1200-talet med tunnvalv som kan 
vara ursprungligt.



I koret ovanför ingången till sakristian syns i den 
inre smygen ett litet romanskt fönster med bevarad 
infattning av trä vilket togs fram under renovering-
en 1950. Detta skall vara det enda kända samtida 
nordfönstret i en Sörmlandskyrka.
Kattnäs kyrka används endast under sommaren 
för sommarmusik och gudstjänster, undantag görs 
ibland under vinterhalvåret för kyrkliga handlingar. 

torsåkers kyrka 
Kyrkan byggdes med rektangulärt långhus i början 
av 1100-talet. Delar av denna kyrka utgör västra 
delen av dagens långhus samt torn. Kyrkan byggs 
successivt ut under kommande århundraden. Georg 
Bernhard von Scheven donerade en summa peng-
ar till kyrkan vid sin död 1735 och bland annat 
införskaffades en ny predikstol och ett nytt altare. 
Predikstolen finns i kyrkan än idag.
På 1770-talet förlängdes långhuset och då kom-
pletterades den äldre bänkinredningen med enklare 
utformade bänkar vilka är desamma som vi sitter i 
idag i kyrkan.

I Torsåkers kyrka firas enstaka gudstjänster under 
året. 

Vid kyrkan finns ett församlingshem som är en po-
pulär mötesplats, där det anordnas både caféer och 
föreläsningar såväl som musikstunder.

frustuna kyrka
Frustuna kyrka är församlingens huvudkyrka. Den 
har sin början i senare delen av 1100-talet ungefär 
hundra år efter det att bygden kristnats. Under föl-
jande århundraden har kyrkan utvidgats ett flertal 
gånger till den storlek den har idag. År 1897 restau-
rerades kyrkan och inreddes i nygotisk stil. Interiör-
en försågs med schablonmålningar och tornet fick 
sitt nuvarande utseende. En ny restaurering genom-
fördes åren 1939-1940 enligt förslag av professor 
Ivar Tengbom. Då avlägsnades 1897 års inredning. 
En del av den förvaras numera i kyrkomuséet. Kyr-
kan fick sin nuvarande inredning och en del äldre 
inventarier togs åter i bruk. Kyrkans tornspira och 
långhus fick samtidigt tak av kopparplåt. 

I Frustuna kyrka firas högmässa varje söndag. Den 
är en efterfrågad kyrka för såväl vigslar och dop 
som begravningar. Närheten till Södertuna slott 
innebär att många vill gifta sig i Frustuna kyrka 
för att sedan ha festen i slottet. Längst ner i Frustu-
na kyrka finns en liten hörna för barn. Kyrkan är 
förstås central när stilla dagar och retreater anord-
nas. Skolklasser kommer för visningar både på eget 
initiativ men också när pedagogerna bjuder in till 
vandringar i allhelgonatid mm.
Frustuna prästgård byggdes ut 2016 och har en 
vacker veranda som är populär för samlingar efter 
dop och begravningar. Det är i den miljön som vi 
bjuder in till brasaftnar, sorggrupper, stilla dagar, 
skrivarkurser mm.

Miljön omkring Frustuna prästgård och kyrka 
utvecklas och ska fungera som ytterligare rum för 
verksamhet men också som en plats för rekrea-
tion. Nedanför Frustuna kyrka får sorg gestal-
tas i en gångväg genom teman som förtvivlan, 
tröst och hopp. I området omkring prästgården 
planeras olika trädgårdsrum som är möjliga att 
använda på olika sätt, men grunden är några 
centrala delar av evangelieberättelsen. Det är ett 
sätt att möjliggöra för många att ta del av kyrkans 
budskap på ett lättillgängligt sätt, till exempel 
skolklasser. 

En lekfull och kreativ miljö planeras omkring 
kyrkan som vi tror kommer att ha stor betydelse 
för många. Där samspelar den andliga miljön 
med ängsblommor, vattenspeglar och tänkvärda 
ord. Stigarna och de olika sittplatserna såväl som 
bukettodlingen tror vi kommer att användas av 
flanörer och tillfälliga besökare. Det blir vackra 
rum för eftertanke och stillhet. Läget vid sjön bär 
i sig en stor skönhet och drar till sig besökare. Ge-
nom att utveckla miljön förmeras skönheten och 
gör området till en vallfartsplats för många.
Det planeras dessutom ett större växthus med 
plats både för växter och människor. Det ska kun-
na fungera för grupper, café mm.

tingshuset 
Tingshuset ligger mitt i centrala Gnesta och där 
har de medarbetare som arbetar i verksamheten 
sina arbetsrum. I huset sjuder det av liv varje 
vardag. Från morgon till kväll samlas vi till olika 
verksamheter. Huvuddelen av barn- och  
ungdomsverksamheterna sker där. Under termi-
nerna firar vi flera enklare veckomässor och för-
samlingens föreläsningsserier sker i Ljuspunkten 
som är Tingshusets samlingsrum. Där övar också 
församlingens olika körer. 

Vi vill
• Utveckla miljön omkring Frustuna kyrka och 

prästgård, genom att skapa trädgårdsrum som 
gestaltar olika delar av bibelns berättelser.  

• Bygga ett växthus som kan fungera både för 
att odla växter men också innehålla ett café 
och möjlighet att ha verksamhet i. 

• Utforma en välfungerande plats för borgerliga 
begravningar.
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Mission
Med syfte att människor ska komma till tro och 
skapelsen återupprättas.

Frustuna församling är en miljö där vi frimodigt vill 
berätta om det som är centrum i vår kyrka; Kristus! Vi 
som på olika sätt är engagerade i församlingen är de 
mest effektiva förespråkarna för församlingen. När vi 
står upp för vad vi tror på och bjuder in till det som 
händer i församlingen skapas intresse och nyfikenhet. 
På det sättet är mission en faktor i varje del av verk-
samheten. En stor del av verksamheten är riktad till 
barn och unga. Det är viktigt att erbjuda verksamheter 
med låga trösklar för att göra ingångarna till kyrkan 
tillgängliga för många. De lättillgängliga verksamheter-
na som t.ex. Öppen famn och Babycafé, föreläsningar 
och temakvällar och musikevenemang har ändå en 
tydlig riktning till att berätta om evangeliet och visa 
vägen till en personlig tro.

En viktig del i församlingens mission är hur kommuni-
kation sker genom församlingstidning, hemsida, sociala 
medier, foldrar och affischer. Form och innehåll utveck-
las kontinuerligt i vår kommunikation.

Frustuna församling har en nära kontakt med den 
världsvida kyrkan. Detta sker dels genom att upprätta 
och vidmakthålla vänförsamlingar på ett antal platser 
i världen, dels genom biståndsprojekt där vi håller en 
nära kontakt med den andra parten. Den internationel-
la gruppen informerar också och höjer kunskapen om 
kyrkan i världen och världen i kyrkan.

Vi vill och vi ska
• Att alla som bor i vår församling ska ha kunskap 

om församlingens verksamhet. 

• Finnas på plats där människor finns och skapa 
mötesplatser där människor i alla åldrar får dela 
tro och liv. 

• Öka vår kunskap och vårt engagemang för   
internationellt arbete och globala frågor.

Församlingens uppdrag att återupprätta skapelsen sker 
i synnerhet genom vårt miljöarbete. Det här är försam-
lingens senaste miljöpolicy och vår miljövision.

• I all verksamhet och alla beslut arbeta för ett   
väl fungerande kretslopp och en god hushållning 
med naturresurser och energi. 

• Med eget praktiskt handlande vara trovärdiga i 
frågor som rör miljö. 

• Sprida kunskap och goda idéer, motivera och 
inspirera församlingsbor till gemensamt och enskilt 
bättre miljömässigt handlande. 

• Tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upp-
handling och så långt det är möjligt välja närpro-
ducerade, ekologiska, miljö och rättvisemärkta 
märkta varor. Vi är en förebild vad gäller hållbar 
uveckling och föregår med gott exempel i alla delar 
av verksamheterna. Det är möjligt med förändring 

och den enskilda individens påverkan är viktig. Vi håller 
hoppet uppe och förmedlar en positiv framtidstro till 
människor.  

• Arbetet med att bli miljöcertifierad pågår.

Vi vill och vi ska:
• Påverka samhället i en mer hållbar och rättvis riktning 

 
• Minska vår klimatpåverkan samt  

söka klimatsmarta lösningar.

Gudstjänst
Församlingens huvudgudstjänst är som ett hjärta som slår, 
navet i det vi gör och centrum för församlingens liv. Hög-
mässa firas varje söndag på samma tid och på samma plats. 
Mässan präglas av djup och kvalitet, ljus och glädje. Den 
som kommer till Frustuna församlings gudstjänster ska 
känna sig berörd och delaktig. Att möjliggöra för ideella 
att medverka på olika sätt är en viktig del av hur vi firar 
gudstjänst. Det är alltid minst en kyrkvärd på plats vid 
gudstjänsten och  i övrigt engagerar vi besökare som kors-
bärare, ljuständare osv - som ett sätt att möjliggöra för fler 
att känna sig delaktiga och behövda.

Gudstjänsten handlar om relation. Relationen till Gud får 
gestalt i bön och tystnad, i glädjesånger och rop om hjälp. 
Relationen till mig själv får ta plats på samma sätt, där 
förkunnelse och liturgi öppnar för reflektion över det egna 
livet. Men gudstjänst är alltid också en kommunion, en mö-
tesplats för Guds folk. Relationer till varandra är påtagliga 
både i liturgin och genom samvaro efter gudstjänsten. 

Församlingen verkar för att barn och unga ska kunna delta 
i den vanliga mässan på söndagen. Kyrkorummet anpassas 
för att öka tillgänglighet för alla åldrar.
Altarbordet och rummet smyckas av blommor som hämtas 
från församlingens egna ekologiska odlingar. Vi använder 
under vinterhalvåret det som naturen bjuder, exempelvis 
kvistar eller gräs och kompletterar med köpta blommor, 
helst fair trade - odlade.

Högmässan med sin givna ritual är församlingens hjärta. Vi 
ökar kvaliteten i varje gudstjänst genom noggrann planering 
och utvärdering av det vi gör.  Kör eller solist medverkar vid 
de flesta gudstjänster. 

I församlingen finns en organist på 100 %.
Musiken och musikgudstjänsterna är en dörr in i kyrkan, en 
generös dörr med låg tröskel. Musiken samspelar med ord, 
kyrkorum och församling och erbjuder ett heligt språk som 
är en kanal mellan känsla och intellekt.

Musiken är en omistlig del av kyrkans gudstjänstliv därför 
att den erbjuder, värnar och förstärker det relationsmönster 
som finns i kyrkan. Musiken har en unik förmåga att nå 
bortom orden och förmedlar glädje, hopp och tröst. Den 
påverkar och berör vilket leder till en fördjupad livskänsla 
och till livsmod. Musiken i kyrkan stämmer in i skapelsens 
ständigt pågående lovsång.
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Alla i Frustuna församling ska ha möjlighet till 
körsång genom ett generöst och kontinuerligt 
utbud av körverksamhet för alla generationer. Vi 
vill att alla körsångare känner glädje, bekräftelse, 
delaktighet och medansvar i musicerandet och 
i liturgin. Kyrkomusik är alltid förkunnelse och 
nästan alltid bön.
Den gudstjänstfirande församlingen är en sjung-
ande församling. Körernas uppgift i gudstjänsten 
är inte minst att stödja församlingssången. 

Vi vill vårda det kyrkomusikaliska arvet och 
verka för att nyskapande musik initieras och 
stimuleras. 

Två gånger per år sammanlyser vi mässan med 
Ådalskyrkan, alternativt stiftet.
Ekumenisk gudstjänst firas i det gamla missions-
kapellet Tabor -  i Blacksta tillsammans med 
Daga församling och Ådalskyrkan. På äldre-
boendet delas ansvaret för gudstjänstlivet med 
Ådalskyrkan varannan vecka. 

Finskspråkiga gudstjänster erbjuds i kontraktet 
regelbundet och annonseras via vår hemsida och 
anslagstavlor.

Vi vill och vi ska:
• Stärka delaktigheten vid gudstjänsterna. 

• Öka antalet gudstjänstdeltagare. 

• Stärka barn och ungas delaktighet i   
gudstjänsten. 

• Utveckla musikgudstjänsterna i form   
och innehåll så att de öppnar för guds 
upplevelser och fungerar som en dör  
röppnare till övriga gudstjänster och   
gemenskap.

Undervisning
Varje människa har en potential att mogna både 
som människa och som kristen. Församlingen ska 
erbjuda möjligheter till fördjupning och växt för 
alla åldrar.

Kyrkans undervisning handlar i hög grad om att 
upptäcka hur den egna livsberättelsen är länkad 
till berättelserna i bibeln. Att lära sig, och kunna 
relatera till, de bibliska berättelserna är inte bara 
en historisk kunskap utan också en kunskap om 
mig själv. Undervisningen ska präglas av en håll-
ning av att lärandet är gemensamt och ömsesi-
digt. Det är inte en förmedlingspedagogik – utan 
en gemensam upptäcktsfärd.

I barn- och ungdomsverksamheterna verkar vi 
för att varje barn i Gnesta ska ha en positiv bild 
av vem Jesus är liksom vad kyrkan är. Vi möter 
många barn i kyrkans verksamheter och barnen 
blir sedda och känner sig välkomna. Vi ger ut-
rymme för barnens existentiella frågeställningar.  

Vår undervisning bygger på barnens egna frågor 
och behov.

Frustuna församling har ett nära samarbete med 
skolor och förskolor i kommunen, skolbarnen 
erbjuds kyrkvisningar och vandringar. Trädgården 
som planeras omkring Prästgården kommer att 
vara ytterligare ett rum för verksamhet. Vi kom-
mer till exempel att kunna berätta påskberättelsen 
genom att vandra genom de tematiska rummen.

Församlingens konfirmandarbete följer Svenska 
kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete. Konfir-
manderna undervisas på ett öppet och kreativt 
sätt om den kristna tron.  Allt som kan ge ungdo-
marna en konkret kunskap om den kristna tron 
men också en upplevelse och erfarenhet av vad 
det kan innebära för oss när Kristus är i centrum, 
ryms i konfirmandundervisningen. 
I församlingen finns unga ledare som deltar i 
barnverksamheter och konfirmandarbete. Deras 
insatser utvecklar verksamheterna och fördjupar 
och höjer kvaliteten. 

Musiken är en viktig del och ett naturligt inslag i 
de pedagogiska verksamheterna. Genom andak-
ter med musik, tematiskt arbete i grupperna och 
projektsamarbete med körerna fördjupas upple-
velsen. Det finns en framåtblickande musikpeda-
gogisk tanke - att människan ska få möta musik 
anpassad efter var i livet hon befinner sig; från 
sångstunder och babyrytmik, via unison körsång, 
stämsång och vidare till vuxenkörerna. Musikpe-
dagogens/ kantorns medverkan i barngrupperna 
bidrar till att rekrytera till barn och ungdomskö-
rerna. 

På längre sikt vill vi som församling ge positiva 
bilder för unga personer om hur det är att arbeta i 
kyrkan och på det sättet vara en växtplats för den 
som blir intresserad av att arbeta i kyrkan. 

Föreläsningar och kurser av olika slag pågår 
under hela året och vänder sig till olika åldrar och 
livssituationer. 

Frustuna församling har en stor verksamhet som 
hjälper vuxna till andlig och personlig växt. Där 
erbjuds till exempel enskilda samtal, samtalsgrup-
per om liv och tro, meditation och stilla dagar.

Vi erbjuder anställda medarbetare, ideella medar-
betare och förtroendevalda medarbetare kontinu-
erlig kompetenshöjning. Ett särskilt fokus ligger 
på frågor om barnens och ungdomarnas livssitu-
ation

Vi vill och vi ska: 
• Öka antalet konfirmander. 

• Erbjuda forum för både unga och vuxna att 
erövra en personlig tro.
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Diakoni
Diakoni är hela kyrkans uppdrag. Diakonins upp-
gift är att med Jesus Kristus som förebild stå på den 
svages sida i alla lägen, också när det ifrågasätter 
den egna organisationen eller när det blir stormigt i 
närsamhället. Den profetiska rösten får aldrig tyst-
na. Det är viktigt att vara en röst som berättar om 
människans egentliga värde i ett samhälle och en tid 
där så mycket av människans värde räknas utifrån 
prestation, framgång, bakgrund eller hudfärg.

Som tecken på Guds egen omsorg om individen vill 
vi genom vår närvaro och vårt arbete stärka männ-
iskors självkänsla, upprätta människor och stödja 
människor i deras livssituation. 

Vi vill stärka vår närvaro i lokalsamhället genom 
samverkan och samarbete med andra organisatio-
ner, myndigheter, institutioner och grannförsamling-
ar. Det kan till exempel vara inom områden som att 
förebygga psykisk ohälsa, arbeta med flyktingar och 
invandrare eller att skapa mötesplatser för äldre.

Det är 15% av de boende i kommunen som bor 
själva. Det säger inte så mycket om upplevelsen av 
ensamhet. Att leva fysiskt nära någon som man inte 
kan dela tankar och känslor med kan upplevas som 
en outhärdlig ensamhet. Det är betydelsefullt för 
alla människor att vara i gemenskap med andra. 
Frustuna församling erbjuder många mötesplatser 
där ensamhet kan brytas och gemenskap och vän-
skap få växa. Vi erbjuder också olika forum för att 
samtala om liv och tro. 

Barn, ungdomar och unga vuxna är särskilt priori-
terade grupper inom diakonin i Frustuna försam-
ling. 

Tankarna om att utveckla miljön omkring Prästgår-
den och Frustuna kyrka hör också samman med en 
önskan om att kunna erbjuda stöd för sörjande, för 
arbetslösa, för personer som närmar sig utmattning 
osv, både genom kyrkans redan etablerade former 
och metoder men också genom att aktivt använda 
oss av den gröna miljön och naturen. (Naturunder-
stödd rehabilitering, grön rehab)

Arbetet med att utveckla omhändertagande av sör-
jande är högt prioriterat och sker i samarbete med 
stift och kontrakt.

Arbetet med ideella utvecklas genom att rekrytera 
nya ideella och utbilda och handleda dem. Både 
ideella och anställda medarbetare inspireras att 
gå Ideellt forums utbildning ”Att leda ideella”. Vi 
vill möjliggöra för människor att tillsammans med 
förtroendevalda och anställda bygga församling och 
kyrka.

Alla medlemmar i församlingen har likt de anställda 
ett ansvar att bära det diakonala uppdraget. 

Vi vill och vi ska:

• Öka kyrkans insatser för människor i  
utsatta situationer. 

• Utveckla former för att bryta ensamhet  
och isolering. 

• Erbjuda en miljö och mötesplatser som  
upprättar och helar. 

• Öka antalet ideella medarbetare. 

• Utforma en struktur och ledning och   
utveckling som främjar ideellt engagemang.
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