Gottfridsbergs forsamling
vision och varderingar

Öppenhet – gemenskap - fördjupning

Koret i Ansgarskyrkan
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Öppenhet, gemenskap och fördjupning
Koret i Ansgarskyrkan spränger genom väggen och öppnar sig mot omvärlden. På samma sätt vill vi
som församling vara en öppen kyrka med låg tröskel och en inbjudande och välkomnande
gemenskap för alla åldrar. Vi vill uppmuntra till samtal och delaktighet. Vår önskan är att det i
församlingen finns utrymme och uppgifter för alla som vill vara en del av den. Det ska också finnas
möjlighet att komma och ”bara vara”, livet rymmer både tid för aktivitet och tid för vila. I koret står
altaret och där får vi komma Gud nära och ta emot Honom i nattvarden. Runt kaffebordet får vi dela
den mänskliga samvaron. Man kan säga att församlingen står på fyra B:n varav Brödsbrytelsen och
Brödragemenskapen är två (Apg 2:42).
Granne med altaret står predikstolen och ljusträdet vilka påminner om de andra benen: Bibeln och
Bönen. I den EFS-tradition där vi har en del av våra rötter har bibelordet och undervisning en viktig
roll, liksom lekmannaförtroendet. Därför vill vi låta predikan få utrymme i gudstjänsten. Vi vill också
ge möjlighet och uppmuntra till bibelstudier och bön, såväl i grupp som enskilt. Kyrkan ska vara
öppen för bön inte bara under gudstjänsttid utan så gott som dagligen. Det ska finnas möjlighet till
samtal och enskild bön tillsammans med någon av församlingens präster och vår diakon. Dessutom
ska personlig förbön erbjudas under söndagsgudstjänsterna. Att lekmän får förtroenden i
gudstjänsten ser vi som en självklarhet. De kan läsa texter och leda kyrkans förbön men också vara
personliga förebedjare och hålla söndagens predikan.
I Ansgarskyrkan vill vi leva efter de tre ledorden öppenhet, gemenskap och fördjupning. Vi vill arbeta
i tät kontakt med samhället omkring och i samverkan med övriga församlingar i Linköping. Att EFS
har sin hemvist och del i ansvaret för verksamheten och gudstjänstlivet i Ansgarskyrkan är en viktig
förutsättning för Gottfridsbergs församling. Utifrån vårt lågkyrkliga väckelsearv vill vi bidra till
mångfalden i pastoratets gudstjänstliv. Vårt mål är att våra gudstjänster och vår gemenskap ska
vara lätta att hitta in i för den som söker sig till församlingen. Vår önskan är att vara en kyrka där
alla blir sedda och kan växa och fördjupas i sin tro, som människor och som medmänniskor. Vi vill
att de människor vi är satta att tjäna skall känna ett förtroende för kyrkan. En förutsättning för det
är att kyrkan visar förtroende för människor. Förtroende hjälper människor att växa.
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Församlingens uppgift
Missionens uppdrag att göra Jesus känd ska prägla allt församlingsarbete: I ord och handling strävar
vi efter att gestalta hans kärleksbud i mötet med människor. I undervisning och diakoni möter
församlingen alla människor med samma kärlek utan behov att skilja på dem som tillhör eller inte
tillhör. I gudstjänsten sammanförs och lyfts detta fram i vårt gemensamma möte med Gud. De
kyrkliga handlingarna (dop, konfirmation, vigsel och begravning) ska förvaltas med sådan respekt
och omsorg att de hjälper människor att bejaka sin tro på Jesus Kristus och sin identitet som kristna.

Mission – ett uppdrag
Missionstanken ska genomsyra all vår verksamhet.
I missionsuppdraget ligger att föra in och bevara människor i tron på Jesus och i den kristna kyrkans
gemenskap. Vår församlings missionsuppdrag gäller alla de människor som bor, lever och verkar i
Gottfridsbergs församling med omnejd och dem som söker sig till Ansgarskyrkan. Det handlar om
församlingens barn och ungdomar och dem i vår närmaste omgivning som står utanför den kristna
gemenskapen. Det rör också människor av alla åldrar som tillhör kyrkan men behöver hjälp att
bättre se och förstå dopets och kristendomens innebörd och rikedom. Slutligen gäller det också den
världsvida kyrkans gemensamma ansvar att göra Jesus och hans evangelium känt i hela världen och
att stödja och lära av våra systerkyrkor. Vi eftersträvar därför att som församling ha nära kontakt
med församlingar i andra länder.
För dem som själva söker sig till vår kyrka vill vi ha en öppen och inkluderande atmosfär som
välkomnar gamla och nya besökare. Det gäller varje dag men inte minst i samband med
musikarrangemang och kyrkliga handlingar, som är tillfällen då många kommer till vår kyrka för
första gången. Vi vill ha en tydlighet i det kristna budskapet, förmedlat med ett språk som
människor känner igen, något som kräver eftertanke i planeringsarbetet.
Mission är alltid en form av kommunikation. Därför är det viktigt att det vi kommunicerar är
lättillgängligt och tydligt. Detta är också en praktisk fråga som innefattar en bra och ofta uppdaterad
hemsida och anslagstavla, genomtänkt innehåll i församlingsblad och annonsering. Viktigast är dock
vars och ens möte med människor innanför och utanför kyrkans väggar.
Församlingens internationella mission och diakoni sker främst via EFS missionsarbete och Svenska
kyrkans internationella arbete.
Det är också mission att skapa trovärdighet åt kyrkan och den kristna tron. Därför är det viktigt att
arbetet med diakoni, musik, information och kommunikation likaväl som med arbetsmiljö,
miljöfrågor, administration och förvaltning utförs med omsorg och kvalitet.
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Gudstjänst – ett möte
Söndagens gudstjänst är central i vårt församlingsliv. I alla gudstjänster vill vi sträva efter att verkliga
möten ska ske: Möte med Gud, med medmänniskor och med vårt inre. För att möten ska ske i våra
gudstjänster vill vi ha Jesus i centrum och främja öppenhet och delaktighet.
För oss är det viktigt att olika kyrkliga traditioner ges utrymme i vårt gudstjänstliv. EFS
lekmannatradition är en betydelsefull del i Ansgarskyrkan och något vi vill värna om.
Lekmannamedverkan är ett viktigt inslag i alla våra gudstjänster. Former ska finnas för att bereda
möjlighet för lekmän att aktivt delta i planering och genomförande av gudstjänster. Tillfälle ges
också regelbundet för helt lekmannaledda gudstjänster. Då ges människor med olika bakgrund
förtroendet att dela det kristna budskapet utifrån sina perspektiv. De medverkande utmanas att
grundligt studera bibeltexten och därigenom utvecklas deras personliga tro. När vi också vill kalla
lekmän att förkunna evangeliet manifesteras det allmänna prästadömet.
Ansgarskyrkan är församlingskyrka för Gottfridsbergs församling och hemvist för EFS missionsförening i Linköping. Ansgarskyrkans gudstjänstbesökare samlas från hela Linköping med omnejd.
Huvudgudstjänst firas i Ansgarskyrkan i allmänhet varje söndag och helgdag. Vår vanligaste
söndagsgudstjänst har formen av söndagsmässa med en enklare form av liturgi och utrymme för till
exempel lovsång och personlig förbön vilket återspeglar vår lågkyrkliga profil. Genom ett rikt utbud
av olika former av gudstjänster för alla åldrar önskar vi ge människor möjlighet att känna sig
delaktiga och berörda. Genom att gudstjänst firas vid flera tillfällen under veckan ges möjligheter till
ett rikt och varierat gudstjänstliv för fler människor. Några gånger per år sammanlyses
huvudgudstjänsten till Linköpings Domkyrka.
Barnen är viktiga i vår församling. Barnen är välkomna i alla våra gudstjänster och särskild hänsyn
tas alltid till barnen, även i samband med dop- och begravningsgudstjänster i Ansgarskyrkan.
Söndagsskolan ses också som en form av gudstjänst, inte som barnpassning medan de vuxna firar
gudstjänst. Därför är det något vi vill prioritera tid och engagemang för. Barnen är inte bara kyrkans
framtid, de är en viktig del av kyrkan idag.
Att ha Jesus i centrum under gudstjänsten betonas i samlingen runt ”ordet och bordet”. I att
värdesätta en teologiskt god och bibelcentrerad predikan och att varje vecka möta den uppståndne
i gemenskapen runt nattvardens bröd och vin.
Musiken är en betydelsefull del i alla våra gudstjänstsammanhang. Musik berör alla och bidrar till
att skapa delaktighet, andakt, glädje och högtid. Sång och musik kan tillföra nya dimensioner till det
som sägs. Vi vill ha ett så rikt utbud som möjligt av olika slags musik och vill ge stort utrymme åt
Ansgarskyrkans och Linköpings egna musikutövare att bidra med sin musik i vår kyrka och i våra
gudstjänster. Våra gudstjänster ska också vara öppna för olika andra uttrycksformer. Under
gudstjänsten ska utrymme ges för vittnesbörd och delande liksom för tystnad, instrumental musik,
bilder, drama och annat som kan ge tillfälle till reflektion. Balans ska finnas mellan att kravlöst bara
få vara, kunna återhämta sig och få påfyllning samt att vara delaktig och utgivande. Väl fungerande
ljud och ett inkluderande språk är förutsättningar för att budskapet ska nå fram till alla.
Genomtänkta agendor bör kombineras med dataprojektion.
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Gemenskapen vid kyrkkaffet är en fortsättning av gudstjänsten och ett tydligt uttryck för den
öppenhet, delaktighet och gemenskap vi vill slå vakt om.

Undervisning – för alla åldrar
Utifrån missionsbefallningens uppmaning att döpa och lära
är det församlingens uppgift att ge människor möjligheter
att växa och utvecklas i den kristna tron och kyrkans
gemenskap. Vi vill att Ansgarskyrkan ska vara en växtplats
för människor med olika erfarenhet. Det är viktigt med ett
kontinuitetstänkande så att inga åldrar hoppas över.
I EFS-traditionen finns en stark betoning på bibelläsning och
undervisning. Detta ska tas tillvara, blanda annat genom
bibelstudie- och bönegrupper. Med utgångspunkt i Jesu
uppmaning ”döp och lär” vill vi arbeta för en genomtänkt
dopuppföljning där söndagsskolan är en viktig del.
All församlingsverksamhet genomsyras av den pedagogiska
uppgiften att ge människor möjlighet att lära känna den
kyrka och den Gud som dopet förenar oss med. Lärandet är
en process som engagerar hela människan. Kunskap förmedlas inte enbart genom ord utan även
genom erfarenheter, upplevelser och sinnesintryck. Därför blir hela församlingslivets utformning
och alla kyrkans möten med människor i olika sammanhang en undervisning om Gud, kyrkan och
den kristna tron. Särskild hänsyn ska tas till den samhällsutveckling som inneburit att baskunskapen
om grundläggande kristna begrepp och tidigare gemensamt tankegods har minskat. Kyrkan bör på
ett tydligare sätt kompensera för skolans minskande kristendomsundervisning. Här kommer också
barn vars föräldrar inte går i kyrkan in. Vår uppgift att bedriva undervisning innebär att bereda så
många som möjligt tillfälle att återkommande uppleva kyrkan på ett sätt som inbjuder till en
närmare kontakt. Vi strävar efter en utåtriktad och integrerad verksamhet i samarbete med skola,
samhälle och föreningsliv. Vi ska erbjuda undervisning för alla åldrar med ett rikt innehåll som
präglas av både öppenhet och fördjupning.
Församlingens verksamhet bland barn, ungdomar och föräldrar, vuxna och äldre ska visa på Gud
och genomsyras av respekt och tolerans. Man ska kunna känna trygghet och mötas av
medmänsklighet. I barnverksamhet, ungdoms- och konfirmandarbete samt samtals- och
studiegrupper vill vi förmedla livskunskap, etik och värderingar grundade i bibeln tillsammans med
kunskap om kyrkan och den kristna tron. Vi vill också erbjuda erfarenheter av en levande tro genom
möten med människor som bärs av en personlig tro på Jesus.
Alpha-kursen är ett väl beprövat koncept som vi framgångsrikt använt för att nå utanför de
traditionellt kyrkliga grupperna. Detta vill vi fortsätta med.
I konfirmandundervisningen eftersträvar vi stor delaktighet i församlingens gudstjänstliv.
Konfirmander uppmuntras också att vara med i Ansgarskyrkans ungdomsgrupp och att vara ledare i
församlingens olika verksamheter.
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Alla församlingens medarbetare, såväl anställda som ideella, behöver tillgång till god utbildning,
utveckling, handledning och uppmuntran. Detta är något som vi prioriterar högt.
Ansgarskyrkans barn- och ungdomsverksamhet bedrivs i samarbete med SALT (barn och unga i EFS).

Diakoni – kärlek i Kristi efterföljd
Gemenskap, delaktighet och medmänsklighet är ett förebyggande diakonalt friskvårdsarbete. Att ha
omsorg om varje människa vi möter är ett diakonalt förhållningssätt som i Jesu efterföljd måste
prägla allt vi gör i kyrkan. Därför ska Ansgarskyrkan vara öppen och inbjudande och våra lokaler
anpassade och tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt.
I församlingen skall finnas beredskap att möta människor i utsatta livssituationer och att ge stöd i
existentiella och samlevnadsfrågor. Församlingen ska också bidra till detta genom att samverka med
aktörer inom och utom kyrkan. Ett aktivt stöd för människor i utsatta livssituationer förenat med
respekt för människors integritet är av största vikt för kyrkans trovärdighet. För detta krävs
kompetent personal, ändamålsenliga lokaler och medvetenhet hos alla församlingens medarbetare
och företrädare.
Mycket diakonalt arbete utförs av andra än kyrkans anställda, privat och i yrkeslivet. Församlingen
ska för dessa erbjuda stöd, utbildning och handledning och deras del i församlingens diakonala
uppgift ska lyftas fram.
Kyrkans diakoni hämtar sin kraft i Gud och evangeliet som är en källa till helande och upprättelse.
Därför ska det diakonala arbetet också ta sig uttryck i förbön, gudstjänst och andakt och avspeglas i
församlingens gudstjänstliv.
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www.ansgarskyrkanlinkoping.se
Hjälmgatan 17, Gottfridsberg
013-20 50 80, 20 50 89

8

