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Svenska Kyrkan i Fristads församling

Inledning
Församlingsinstruktionen i Fristads församling är ett mål- och styrdokument, vilket ska vara grun- 
den för verksamhetsplan, budget och revision liksom för olika handlingsplaner i församlingen. 
Gruppen har erhållit erfarenheter från olika verksamheter och olika människor vilka alla har bidra-
git med att ta fram församlingsinstruktionen. De förtroendevalda har utsett en grupp, med repre-
sentation från församlingens olika delar, och vidare har personalgruppen utsett en grupp innehål-
lande olika professioner.

Teologisk grundsyn
Fristads församling ska: tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus. Detta är församling- 
ens övergripande vision som genomsyrar arbetet som utförs i församlingen genom den grundläg- 
gande uppgiften. Den tar sig gestalt i att fira GUDSTJÄNST, bedriva UNDERVISNING samt utöva 
DIAKONI och MISSION. Syftet är att människor ska komma till tro på Jesus Kristus och leva i tro, 
att kristen gemenskap skapas och fördjupas, att Guds rike ska utbredas och att skapelsen återupp-
rättas.

Psalm 90
Blott i det öppna har du en möjlighet.

Låser du om dig kvävs och förtvinar du.
Ut i det fria skall du med Herren gå.

Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.

Leva i världen omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.

Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.

Församlingens teologiska grundsyn berättas väl i psalmen ovan. Blott i det öppna - församlingens 
tradition, sedan generationer och mot framtiden, är att vara en öppen folkkyrka som välkomnar 
människor oavsett var i livet hen befinner sig eller vilka erfarenheter hen bär på. Församlingen ska 
visa på öppenheten – för människan, mellan människor och alla som bärare av evangeliet. 
Församlingen befinner sig mitt i skapelsen. Med orden ut i det fria vill församlingen göra det tyd-
ligt att vi tillsammans har ett ansvar för vår skapelse, miljö och natur. Våra mänskliga avtryck ska 
vara så få som möjligt, på den jord som förvaltas av oss alla. Hjälpen för detta hämtar vi i kraft, bön 
och inspiration från Gud vår Skapare. 
Församlingen genomsyras av tanken och förhållningssättet att varje människa behövs för att visa 
på Guds rike och att våra mänskliga liv berikas och utvecklas av att vi alla är olika. Leva i världen 
blir konkreta och symboliska ord att ta med sig inför denna uppgift. När församlingen lever och 
möter sin omvärld uppstår och spirar den kristna tron mitt i människans vardag. 

Mötet är viktigt för Fristads församling. Församlingen ska bidra med goda mötesplatser som ger 
människor möjlighet att möta varandra, sig själva och Gud. Vår strävan som församling är att be- 
rätta, att denna gemenskap är ett rum och en fristad för varje människa - liten som stor. Försam-
lingen ska värna om varje människas värde och värdighet, lyssna till varje människas berättelse och 
vara en röst åt dem som upplever att de inte lyssnas på. Församlingen ska alltid stå på den enskil-
das och den lilla människans sida.
Miljön är viktig för Fristads församling. Människors roll som förvaltare och medskapare i världen 
gestaltas i församlingens liv. Gemenskapen med Gud som Skaparen av vår jord är också en gemen- 
skap med skapelsen. Det gäller både i ord och handling, förkunnelse såväl som aktivt handlande i 
miljöfrågor. Det handlar om att påtala orättvisor och visa på att det går att göra skillnad i vårt sätt 
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att leva, mitt i skapelsen, tillsammans med naturen. Det kristna ansvaret gäller inte bara närmiljön 
utan också världen vi lever i och klimatet. Att människan, med utgångspunkt från Skaparen, kan 
se sig som medskapare i världen och med hjälp av det förstå sin roll i skapelsen, vilket ger praktisk 
och mental inspiration till handling.
Mångfalden är viktig för Fristads församling. Detta visar sig i vår kyrkas grund, då församling- 
en är en del av Svenska kyrkan men också en del av den världsvida kyrkan. Församlingen vill 
därför vara en öppen och självklar mötesplats med Gud och medmänniskor i alla åldrar och i alla 
livets skeden, både med dem som finns nära och dem som finns längre bort. Till församlingen får 
människor komma med det som är livet och allt vad det innehåller av tankar och erfarenheter. Det 
innebär, att församling tillåter och respekterar våra olikheter utifrån hur människors liv faktiskt ser 
ut och gestaltar sig.

Omvärldsbeskrivning 
Fristads församling bildades 2010 av de tidigare församlingarna Borgstena, Fristad-Gingri, Tämta, 
Tärby och Vänga. På dessa platser finns också församlingens kyrkobyggnader vid sidan av Mari-
akapellet i anslutning till kyrkogården i Fristad. Alltsedan sammanläggningen har församlingens 
önskan varit att arbeta gemensamt över de olika delarna, och samtidigt bevara de tidigare försam-
lingarnas karaktär på ett klokt sätt.
Flertalet av församlingens kyrkor har medeltida ursprung vilket berättar om en historisk bygd. 
På olika sätt har människor samlats här i mer än tusen år. Olika föreningar och organisationer har 
uppstått under tidens gång. Samarbete över förenings- och organisationsgränser är karaktäristiskt 
för området. Karaktären av tidigare regementsort finns bevarad i det rika musiklivet. Fristads för- 
samling är sedan 1974 en del av Borås Stad. Knutpunkten för service är i mångt och mycket förlagd 
till orten Fristad med vårdcentral, folktandvård, bibliotek, äldreboende och skolor från förskoleål-
der till år 9. I Borgstena finns skola från förskoleklass till år 6. I Fristad finns också Fristads Folk-
högskola som drivs i Västra Götalandsregionens regi.
I Fristad finns också församlingens kansli och personalmässiga utgångspunkt i Kyrkans Hus, till-
sammans med Prästgården där verksamhet bedrivs. I flera av församlingens delar finns försam-
lingen närvarande med kyrka och andra byggnader. Detta gäller dock inte Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd, orter som växt till sig mycket under senare tid och saknar t.ex. ”egen” kyrka. I hela för-
samlingen bor det ca 10 000 invånare och av dessa är ca 70 % medlemmar i Svenska Kyrkan.
Tillsammans med Svenska kyrkan finns Equmeniakyrkan representerad med närvaro i Borgstena, 
Fristad, Tämta och Vänga. Fristads församling har samarbete med dessa församlingar på respekti-
ve orter. Församlingens område kännetecknas av ett rikt föreningsliv inom idrott, kultur och hem-
bygd. Flera av dessa föreningar/organisationer samarbetar nära med Svenska kyrkan vid särskilda 
arrangemang eller kontinuerligt.
Bebyggelsen inom församlingen är differentierad, med övervägande villabebyggelse i delarna 
Tosseryd, Frufällan och Sparsör. Ett nytt större bostadsområde prospekteras för närvarande i för- 
samlingens södra delar. Fristad består till största delen av villabebyggelse och ett antal lägenheter. 
I Borgstena finns lägenheter och villaområden tillsammans med en stor del landsbygd. Områdena 
Tämta, Tärby och Vänga har mestadels landsbygdsbebyggelse. Arbetsplatserna inom försam- ling-
ens område består främst av små och mellanstora industrier. De flesta av dessa är lokaliserade till 
Fristad och Borgstena. Några av dem har världen som sitt arbetsfält och sin marknad. Vidare kan 
församlingens område beskrivas som levande landsbygd och ”sovstad”. I områdena Tosseryd, 
Frufällan och Sparsör pendlar många till arbete i Borås men även Göteborg. Kommunikationerna 
från Fristad är bra med bussförbindelser till framförallt Borås. Även tåglinjen Varberg – Herrljunga 
passerar församlingen med stopp i Borgstena och Fristad. Detta gör att ett visst mått av inpendling 
till orter- na också förekommer. Byggandet av trygghetsboende och nya bostäder är aktuellt inom 
försam- lingens område. På ytan är Fristads församling i mångt och mycket ett välmående område. 
Det gör att vissa krav ställs för att kunna se att den sociala utsattheten tar sig annan gestalt än det 
väl synliga. De människor, och familjer, som lever i olika former av utsatthet behöver känna att för-
samlingen och hela Svenska kyrkan hjälper i den mån som är möjligt.
Många av de som bor inom församlingen har kontakt med barn och unga på ett eller annat sätt. 
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Församlingen vill särskilt rikta sig till barn och unga, men också deras föräldrar. Vidare vill för-
samlingen vidga familjebegreppet och öka kunskapen angående mångfald i hur en familj kan leva.
Turismen, och den årstidsbundna befolkningen, har framförallt sitt centrum kring Tämta, Vänga 
och Tärby. I Tämta finns sommarstugor vid Säven som familjer och enskilda bebor under delar av 
året. Till Vänga kommer människor för rekreation på bland annat Vänga Mosse. Tärby har sin sär-
skilda karaktär med flertalet barnfamiljer som flyttat in i området.
Under 2019 kom beskedet att Skara stift via Egendomsnämnden gett tillåtelse till en enskild aktör 
att prospektera en bergtäkt i området mellan Tärby och Fristad. I skrivande stund är frågan ännu 
under behandling.

Omvärldsanalys – möjligheter och utmaningar
Fristads församling ska vara en mötesplats för människor, där man kan dela livsfrågor och reflek- 
tioner och kunna gå vidare tillsammans. Människan blir aldrig färdig tankarna om tro och liv, och 
människor behöver varandra på vägen. Att träffas i mindre grupper på våra mötesplatser i kyrkor, 
församlingshem och prästgården eller Kyrkans Hus ska kunna ge gemenskap och trygghet, så att 
en kan ställa de stora existentiella frågorna, som människan bär på. 
Pandemin under år 2020 och 2021 har tvingat församlingen att tänka om och finna andra arbetsfor- 
mer. Färre personer kunde delta vid gudstjänster och kyrkliga handlingar och digitala lösningar 
krävdes i flera fall. När restriktioner upphör, kommer fysiska möten successivt kunna öka. Med 
anledning av pandemin omplanerades många av de dop och vigslar som var inbokade. Med an- 
ledning av dopets karaktär som sakrament och medlemsgrundande till Svenska kyrkan, finns 
ett särskilt ansvar att med flexibilitet och lyhördhet möta dessa barn och vuxna. Församlingens 
möten kommer vara en viktig grund att bygga livskraftiga, och livsuppehållande relationer, på. 
Det innebär, att församlingen ska visa på en sammanlänkande roll mellan Gud och människa i 
alla möten som sker, att församlingen ska arbeta tydligt med sin kommunikation till gamla och 
nya i församlingen. Men likväl handlar det om att framtidstro och övertygelse om att gemenskap 
gör något gott för människor ska genomsyra verksamheten. Församlingen tror på de så kallade 
ringarna på vattnet och att berättelsen förs vidare också av de människor som sökt sig till 
församlingen i de enklaste eller mest livsnära möten.
En spännande uppgift för församlingen är att knyta nyinflyttade och nya områden till 
församlingens liv. Att skapa en god tillhörighetskänsla i områdena Tosseryd, Frufällan och Sparsör. 
Under flera år framöver kommer nybyggnationen i särskilt dessa områden öka kraven på Borås 
Stad i former av barnomsorg och vård. I det arbetet ska församlingen sträva efter att bli en del av 
den trygghet och välkomnande känsla som ska vara vårt signum – för liten och för stor!
Beskedet under hösten 2019 om att Skara stifts Egendomsnämnd givit möjlighet till att prospek- 
tera en bergtäkt i området påverkar ännu församlingen negativt. Närboende är oroliga för på- 
verkan på framförallt miljö, natur och kultur men också hur den personliga vardagen kommer 
att förändras genom ökad trafik, buller etc. Församlingen har förlorat medlemmar i frågan och 
förtroendekapitalet för Svenska kyrkan i stort har påverkats negativt. Frågan om bergtäkten är inte 
avgjord och är en extra utmaning och påfrestning.
Miljöengagemanget har av tradition alltid varit betydande i Fristads församling. Detta önskar för-
samlingen fortsätta, i stort och smått, och vill vara en medskapare och förvaltare av skapelsen här 
och nu. Det kräver att församlingen, och tillsammans med församlingsborna, tar sitt praktiska an-
svar i framtiden för hur mänskligheten handhar vår planets resurser och tillgångar. Lika mycket 
handlar det om hur vi kommunicerar med varandra, att med evangeliets hjälp sprida ett hopp även 
i svåra och stora frågor samt att låta bönen vara vägledande också i skapelsens under. Bygget av 
nya bostäder, däribland trygghetsboenden, kommer att vara en spännande möjlighet för försam-
lingen att möta. Inflyttning kräver nya kontaktytor för människor, som tidigare kanske inte haft 
direkt koppling till den lokala församlingen.
Fristads församling lever i mångt och mycket med en homogen kultur runt sig. Både när det kom- 
mer till ursprung, materiell livssituation och familjebildning är inte skillnaden fullt så stor som på 
andra områden i landet och inom Svenska kyrkan.
Församlingen vill bli bättre på att gestalta och kommunicera att olikheterna finns mitt ibland oss 
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och att dessa berikar. Att Jesus umgicks med alla olika sorters människor är essensen i relationen 
också människor emellan. Församlingen ska därmed visa på en öppen gemenskap och föra fram 
minoritetsgruppers och marginaliserade gruppers talan. Guds rikes utbredning omfamnar alla 
människor och kräver allas engagemang och närvaro. Alla kan bidra! Församlingen tror därför på 
möjligheten att vara en ögonöppnare för människor med grund i de sju diskrimineringsgrunderna: 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.

Barnkonsekvensanalys
Under arbetet med församlingsinstruktionen har barn från församlingens minior- och juniorgrup-
per fått komma med synpunkter och tankar kring våra tre utvecklingsområden, möte, miljö och 
mångfald. 

Möte - Ordet möte tycker de flesta handlar om något som vuxna har på jobbet. Men barnen tycker 
också att möte handlar om när vänner möts och att vi kan möta Gud.
Miljö - Barnen har många bra tankar kring vad man kan göra för miljön, men känner sig maktlösa 
då det är vi vuxna som måste ta beslut om att ändra våra vanor. För barnen är miljön viktig och en 
framtidsfråga.
Mångfald - Ordet mångfald är svårt att förstå men att människor är olika och får lov att vara det är 
något som barnen tycker är viktigt. 

Analys 
Många ord som vuxna använder är svåra att förstå. Orden mångfald och möte är två exempel på 
svåra ord. Det är viktigt att tydliggöra ordens innebörd när de används bland yngre. Fristads för-
samling vill vara en mötesplats där barnen och deras frågor tas på allvar.
Församlingens strävan att bli certifierad enligt Regnbågsnyckeln kommer förstärka det arbete som 
redan finns med att möta barnen utifrån deras olika behov.Miljöarbetet i Fristads församling är 
också ett sätt att visa att barnens oro kring framtiden tas på allvar.
För en utförligare beskrivning av barnkonsekvensanalysen, se bilaga 1.
Församlingens alla beslut följs av en barnkonsekvensanalys. Så kommer också att ske när arbetet 
med den pågående församlingsinstruktionen är avslutat.

Det pastorala programmet 
Fristads församlings huvuduppgift är att: tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus. 
Detta tar sig gestalt i: 

Gudstjänst
Undervisning
Diakoni
Mission
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Gudstjänst
Gudstjänsten ger uttryck åt församlingens möte mellan Gud och människan. Under pandemin har 
kyrkan varit viktig som plats för mötet med och tryggheten hos Gud. Kyrkorna har ofta varit öpp-
na, och människor har kunnat gå in, tända ett ljus och sitta en stund i stillhet och andakt.
Några viktiga erfarenheter av pandemin kommer församlingen ta med sig in i framtiden, som att 
tillgängliggöra kyrkorummet för enskild andakt, hålla öppet och genom att fira gudstjänst med oli-
ka karaktär i de fem kyrkorna. Allt detta sker genom en inarbetad rytm. Vid alla gudstjänsttillfällen 
deltar kyrkvärdar och/eller gudstjänstvärdar, ideella medarbetare och längtande kyrkobesökare.
Församlingen vill, med sin tradition och för förkunnelsens dynamik, arbeta aktivt med kyrkomusi- 
ken i olika former. Inte minst är församlingens barn- ungdoms- och vuxenkörer som finns i flera av 
församlingens orter ett viktigt inslag. Körverksamheten förenar människor och skapar en arena för 
nya kontakter, såsom körbarnens närstående, som följer med sitt eller någon annans barn till verk- 
samheten. Musiken är också ett viktigt instrument för att gestalta Guds närvaro här och nu.
De kyrkliga handlingarna dop, vigsel och begravning är viktiga mötesplatser med församlingsbor, 
men också tillresta människor från andra delar av landet. Församlingen vill tillmötesgå människors 
önskemål i möjligaste mån avseende dessa möten. Församlingens uppdrag är att visa på relationen 
Gud och människa och låta detta ta gestalt i en personligt utformad kyrklig handling som 
samtidigt är tydligt förankrad i Svenska kyrkans ordning. 
Församlingens vackra natur och människors kärlek till sin bygd är en grund för friluftsgudstjänster 
och pilgrimsvandringar under hela året. Varje tidigare socken har sin identitet, och kyrkan och kyr- 
kobyggnaden är en viktig del av vardagen. Den har ju funnits med under närmare tusen år!

Undervisning
Församlingens undervisning ska genomsyras av en öppen känsla som tar människors frågor på all-
var, men som också välkomnar samtalet i att besvara eller reflektera över livets frågor. 
Mötet med barn och ungdomar och möjligheten att skapa forum för kristen tro och livsfrågor är 
livsviktigt. Det finns en bra samverkan med skolor och ett gott ömsesidigt förtroende. För skolorna 
finns också ett utarbetat pedagogiskt program, där kyrkan erbjuder en eller flera mötesplatser för 
varje årskurs enligt en särskild arbetsgång. Församlingen ska fortsätta och utveckla detta samarbete 
i samklang med samhälleliga utmaningar och frågeställningar.
Församlingen vill rikta undervisning till alla åldrar. Detta sker till exempel genom särskilda guds- 
tjänsttillfällen. Barnverksamheten vill välkomna och involvera även föräldrarna. Vid varje dop får 
den som döps en dopängel. Med församlingens omsorg, bön, tanke synliggörs detta genom att äng- 
eln får hänga i kyrkornas dopträd under ett år. Dessa hämtas sedan vid en dopängelsgudstjänst.
Församlingen vill fortsätta med vardagsgudstjänster, eftersom församlingen sett en ökad längtan 
till dessa mötesplatser.
Konfirmandtiden är en tid för att ifrågasätta, fundera och utveckla det egna livet tillsammans med 
den kristna tron och andra människor. Församlingen ska forma en återkopplande känsla hos de 
yngre - vilket skapar en längtan tillbaka till församlingen och Guds gemenskap. Flera konfirmand- 
grupper ska erbjudas och dessa alternativ är, i dagsläget, alla utan kostnad för den enskilde. Som 
fortsättning på konfirmandarbetet finns en intention att erbjuda en grupp för Kyrkans Unga. 
Församlingen vill möta invånarna i dialog och samtal i mindre grupper för att samtala om livs-
frågor och existentiella tankar. Svenska kyrkan i Fristad vill vara en öppen folkkyrka och möta 
människor i deras vardag, så att den kristna tron kan genomsyra livets olika sammanhang.

Diakoni
Svenska kyrkan i Fristad vill signalera att kyrkan alltid står på den enskilda människans sida. I den 
andan vill församlingen skapa goda gemenskaper och forum för samtal, där den enskilde har en 
given plats. Fristads församling vill skapa mötesplatser som utgångspunkt för djupare gemenskap, 
till exempel, i prästgården med kaféer och andra sammankomster. Där ska alla kunna mötas även 
över generations- och åldersgränser. Tröskeln in till församlingens verksamheter ska alltid vara så 
låg som möjligt.
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Församlingen vill möjliggöra, tillsammans med andra organisationer, besöksgrupper för dem som 
fysiskt inte kan ta sig till enskilda verksamheter, eller av andra orsaker önskar besök. Under pan-
demin fanns möjligheter att få hjälp att handla mat och även på annat sätt få hjälp i sin vardagssi-
tuation. Det finns möjligheter till enskilda samtal och själavård, och det finns kommunikation och 
samarbete med Närhälsan i området.
Diakonins kärna är tjänande. Diakoni är församlingens och varje enskild kristens uppdrag att tjä- 
na, att praktiskt och konkret leva ut Guds kärlek och omsorg. Den är inte bara ett uppdrag utifrån 
sociala behov, utan ett fundamentalt uttryck för vad kyrkan är. Det är att visa, vad Jesu ord om att 
älska sin nästa betyder i ord och handling, oavsett hur liv tar gestalt eller vilka olikheter och er- 
farenheter människor har med sig.

Mission
Evangeliet måste i begripliga ord och levande handling nå ut till människor också utanför 
den gudstjänstfirande församlingen. Begreppet mission behöver få en vidare förståelse än vad 
människor idag allt som ofta associerar det med. Mission sker i möten i vardagen men också ge- 
nom församlingsbladet God Jord, som kommer ut till alla boende i Fristads församling fyra gånger 
per år.
Fristads församling är medlem i paraplyorganisationen Framtid Fristad och sedan många år tillba- 
ka deltar församlingen i olika arrangemang i Fristad, såsom valborgsmässofirande, marknader och 
jubileumsarrangemang. I kyrkan anordnas luciafirande och konserter.  
En internationell grupp anordnar varje höst arrangemang och försäljningar för ”Världens barn” 
vars medel går till insamlingen. Församlingen har även en aktiv del i ACT Svenska kyrkans arbete 
genom fastekampanjen. Församlingen ser sitt miljöarbete som en del i missionen – att ta hand om 
natur, skapelse och vårda vår omvärld.
Mission handlar om att möta människor på ett välkomnande och öppet sätt och i en anda, där alla 
ska känna sig respekterade och älskade för vilka de är. Mångfalden ska bli tydligare i vår egen 
närhet. Att alla liv ser olika ut och att människor på flera sätt delar erfarenheten av livet. Att ge- 
menskapens tanke är en avgörande del för inkludering och öppenhet. Samtidigt är det varje kristen 
människas uppgift att belysa de olikheter som kränker människovärdet - i vår nära omvärld, men 
också i världen som är avståndsmässigt längre bort.

Domkapitlets regler
Domkapitlets inriktning och mål om gudstjänstfirande i församling
Församlingen firar gudstjänst enligt regelbundna tider i församlingens alla fem kyrkor. I Borgstena 
och Fristads kyrkor firas gudstjänst enligt inarbetad rytm varje sön- och helgdag på året. I Vänga 
firas gudstjänst två av fyra söndagar. I Tämta och Tärby firas gudstjänst en gång per må- nad.
Domkapitlets regel om huvudgudstjänst
Huvudgudstjänst firas i minst en av församlingens kyrkor varje sön- och helgdag under året i en- 
lighet med 17 kap. 1§ kyrkoordningen. Under 2020 och fram till 31 augusti 2021 fanns dispens för 
församlingen att fira huvudgudstjänst med anledning av pandemin, vilket församlingen delvis 
anammat.
Domkapitlets regel om huvudgudstjänst med mässa
Församlingen strävar efter att fira huvudgudstjänst med mässa vid varje söndag och helgdag. Detta 
har inte genomförts under 2020, och pågående, med anledning av pandemin. Församlingen tror på 
ett långsiktigt arbete i att öka den enskildes längtan till mässan, varpå arbetet nu är pågående och 
upplysande.
Domkapitlets regel om dopundervisning som föregår konfirmationsgudstjänst 
Fristads församling följer Svenska kyrkans riktlinjer och rambestämmelser för hur konfirmandar- 
betet ska planeras, grundläggas och sedan genomföras för den enskilde individens och gruppens 
bästa.
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Domkapitlets regel om kyrkomusiker
Fristads församling har en anställd organist. Likställt med denna tjänst finns också god musikalisk 
kompetens hos övriga kyrkomusiker.

Andra språk
Fristads församling är till stor del en homogen grupp människor där en övervägande del har 
svenska som modersmål. När det gäller andra språk finns kontakter med närliggande församlingar 
som har avsatt resurs i till exempel finska. Avseende teckenspråk hänvisas till Skara stift. Dock ska 
det framhållas att det i församlingen finns personal som behärskar tecken som stöd.

Kyrkorum
Församlingens fem kyrkor är i gott skick och flera av dem har nyligen renoverats och tillgäng-
lighetsanpassats. Mariakapellet används framförallt för borgerliga begravningar och bisättning. 
Församlingen brukar också kyrkorna vid andra högtider, som till exempel skolav- slutningar och 
samarrangemang med musikskolan. I Borgstena, Fristad, Tämta och Vänga finns församlingshem. 
Församlingen delar lokaler med Vängdala Equmeniaförsamling i Vänga försam- lingshem. Präst-
gården står för en god mötesplats för grupper och enskilda samtal. Vänga försam- lingshem är helt 
nyrenoverat. Renoveringsbehov finns för församlingshemmet i Tämta.

Utvecklingsområden
Fristads församling kommer att fokusera på tre utvecklingsområden under den kommande perio-
den för aktuell församlingsinstruktion:
Möten – församlingen vill främja mötet och öka dess betydelse för församlingen som grupp och för 
den enskilde medlemmen. Församlingen vill att möten ska beröra inom olika områden och arbets- 
fält.  
Under den kommande perioden ska församlingen kommunicera våra mötesplatser och signalera att mötets
betydelse, i grund, är lika betydelsefullt när, var eller hur det sker.
Miljö – församlingen vill vårda, värna och påverka skapelsen i en god och omhändertagande rikt- 
ning. Församlingen vill att skapelsetemat ska vara synligt i förkunnelse, i mötet med församlings- 
bon och i vår strävan att uppnå miljömål.
Under den kommande perioden strävar församlingen efter att möjliggöra starten för miljöcertifiering enligt
steg III i modellen för Svenska kyrkan.
Mångfald – församlingen vill göra mänsklighetens mångfald tydlig som en betydelsefull och 
avgörande livsnerv. Att vi alla har rätt att vara de vi är och att våra olikheter alltid berikar försam- 
lingen, evangeliet och vår relation till Gud.
Under den kommande perioden strävar församlingen efter att ha genomgått processmodellen Regnbågsnyck-
eln, detta som en del i att bli mer inkluderande och skapa en målbild av att öppenhet som ska genomsyra för-
samlingen.
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Fristads församling

  Foto framsida: Daniel Castor. Eva Hild, Dagboksblad, 2002, Keramik, Mariakapellet Fristad.

  Foto Baksida: Daniel Castor. Uppifrån vänster till höger: Mariakapellet, Borgstena kyrka och Tärby  
                  kyrka. Nedifrån vänster till höger: Vänga kyrka, Tämta kyrka och Fristads kyrka.


